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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. 

Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte lei: 

TÍTULO I 

 Dos Direitos do Consumidor 

CAPÍTULO I 

 Disposições Gerais 

Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem 

pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição 

Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias. 

Julgados 

1. ADMINISTRATIVO. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. CDC. PES. TR. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO. 

CES. 1- Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que trata de relações de 

consumo, sendo que os Contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação 

têm função social. 2- A Lei de Ritos preconiza em seu art. 333, I, que o ônus da prova cabe ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, tendo sido deferida a produção de prova 

pericia. 3- Havendo ajuste contratual no sentido de que os reajustes das prestações, bem como 

dos acessórios, seguiriam o Plano de Equivalência Salarial (PES), essa cláusula deve ser 

obedecida. Entretanto, foi demonstrado o descumprimento da avença através de Laudo 

Pericial, sendo necessária a revisão dos reajustes, em respeito às normas contratuais. 4- De 

acordo com a previsão contratual, há a possibilidade de aplicação da taxa referencial (TR) como 

critério de reajuste do saldo devedor, especialmente diante do que ficou decidido pelo Excelso 

STF, na ADIN nº 493-0/DF, em que foi Relator o Ministro Moreira ALVES, entendendo pela não 

aplicabilidade da TR somente aos contratos com vigência anterior à edição da Lei nº 8.177/91, 

em substituição a outros índices porventura estipulados. 5- - A Tabela Price tem previsão 

contratual e é revestida de legalidade. 6- A CEF, primeiramente, atualiza o saldo devedor para 

depois proceder à aplicação dos juros e à amortização dos valores pagos, valendo ressalvar que 

esse procedimento não viola o art. 6º, alínea "c", da Lei nº 4.380/64, não se constituindo em 

anatocismo ou usura. 7- Não procede a alegação de ilegalidade na cobrança do Coeficiente de 

Equiparação Salarial (CES), no percentual de 15%, nos termos do artigo 17, I, da Lei nº 4.380/64. 

8- Negado provimento às apelações. (TRF 2ª R.; AC 2003.51.01.000623-0; Oitava Turma 

Especializada; Rel. Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa; Julg. 17/11/2009; DJU 23/11/2009; Pág. 

127) 

 

2. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. CDC. SALDO DEVEDOR. TR. ANATOCISMO. 

1- Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que trata de relações de consumo, 

sendo que os Contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação têm função 

social. 2- De acordo com a previsão contratual, há a possibilidade de aplicação da taxa 

referencial (TR) como critério de reajuste do saldo devedor, especialmente diante do que ficou 

decidido pelo Excelso STF, na ADIN nº 493-0/DF, em que foi Relator o Ministro Moreira ALVES, 

entendendo pela não aplicabilidade da TR somente aos contratos com vigência anterior à 



edição da Lei nº 8.177/91, em substituição a outros índices porventura estipulados. 3- Não 

configura a prática de anatocismo quando a CEF, primeiramente, atualiza o saldo devedor para 

depois proceder à aplicação dos juros e à amortização dos valores pagos, valendo ressalvar que 

esse procedimento não viola o art. 6º, alínea "c", da Lei nº 4.380/64. 4- Negado provimento à 

apelação da parte autora e dado provimento à apelação da ré. (TRF 2ª R.; AC 

2002.02.01.022050-5; Oitava Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Raldênio Bonifácio Costa; Julg. 

17/11/2009; DJU 23/11/2009; Pág. 127) 

 

3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. CDC. SALDO DEVEDOR. TR. ANATOCISMO. 

1- Afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que trata de relações de consumo, 

sendo que os Contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação têm função 

social. 2- De acordo com a previsão contratual, há a possibilidade de aplicação da taxa 

referencial (TR) como critério de reajuste do saldo devedor, especialmente diante do que ficou 

decidido pelo Excelso STF, na ADIN nº 493-0/DF, em que foi Relator o Ministro Moreira ALVES, 

entendendo pela não aplicabilidade da TR somente aos contratos com vigência anterior à 

edição da Lei nº 8.177/91, em substituição a outros índices porventura estipulados. 3- Não 

configura a prática de anatocismo quando a CEF, primeiramente, atualiza o saldo devedor para 

depois proceder à aplicação dos juros e à amortização dos valores pagos, valendo ressalvar que 

esse procedimento não viola o art. 6º, alínea "c", da Lei nº 4.380/64. 4- Negado provimento à 

apelação. (TRF 2ª R.; AC 2001.02.01.015749-9; Oitava Turma Especializada; Rel. Des. Fed. 

Raldênio Bonifácio Costa; Julg. 17/11/2009; DJU 23/11/2009; Pág. 127) 

 

4. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS BUSCADOS ATRAVÉS DE AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE 

SINDICAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS, COM 

APRESENTAÇÃO DE ROL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA EM CARTA DE SENTENÇA, E NÃO ATRAVÉS DE 

AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. Considerando que o sindicato - Autor, na qualidade de substituto 

processual, havia ajuizado uma só ação, sem apresentar rol de substituídos, mas que o juízo de 

origem para o qual aquele processo foi distribuído, determinou a limitação da demanda a 50 

(cinquenta) substituídos, e que fosse apresentado rol, entende-se que as decisões proferidas em 

cada processo são direcionadas, exclusivamente, aos empregados discriminados na relação que 

acompanha cada petição inicial. Assim, data venia, não há como se aplicar, no presente caso, 

as disposições contidas nos artigos 95, 97 e 98, 1º, da Lei nº 8.078/90 e, muito menos, o artigo 

15 da Lei nº 7.347/85, pelo que não se pode conceber que a presente liquidação seja realizada 

por artigos, em ação própria (ação de liquidação coletiva). Por conseguinte, o montante a ser 

pago aos empregados substituídos individualizados deve ser fixado através de carta de 

sentença, plenamente cabível na espécie, porquanto não foi concedido efeito suspensivo ao 

recurso de revista interposto pelo réu. Dá-se provimento. (TRT 17ª R.; RO 

00984.2008.014.17.00.4; Ac. 12342/2009; Rel. Des. José Carlos Rizk; DOES 23/11/2009; Pág. 11) 

 

5. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 1. Aplicação do CDC à revisão de 

contratos bancários diante da prova da abusividade. Matéria pacificada no STJ e nesta câmara. 

2. Revisão de contratos findos e manutenção na posse do bem. Ausência de interesse recursal. 

3. Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. Taxa expressamente estabelecida 

no contrato de acordo com a média do mercado. Limitação afastada. 4. Capitalização mensal 

de juros não contratada. Não incidência. 5. Comissão de permanência. Previsão expressa no 

contrato. Licitude da cobrança. Vedada a cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. 6. 

Compensação e repetição de indébito. Possibilidade. 7. Descaracterização da mora diante do 

reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual. 



Cadastros de inadimplentes. Impossibilidade. 8. Cobrança de tarifas de emissão de carnê, de 

abertura de crédito e bancária. Impossibilidade. 9. Juros moratórios de 1% ao mês. 

Possibilidade. Multa. Limite máximo de 2%. Possibilidade. Apelo do réu parcialmente provido. 

Agravo retido desprovido. Apelo do autor conhecido em parte e, na parte conhecida, 

parcialmente provido. (TJRS; AC 70026201228; Tucunduva; Segunda Câmara Especial Cível; Rel. 

Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 28/10/2009; DJERS 18/11/2009; Pág. 138) 

 

a. Integra do Acórdão: AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 1. 

APLICAÇÃO DO CDC À REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS DIANTE DA PROVA DA 

ABUSIVIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E NESTA CÂMARA. 2. REVISÃO DE 

CONTRATOS FINDOS e MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. 

TAXA EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CONTRATO DE ACORDO COM A MÉDIA DO 

MERCADO. LIMITAÇÃO AFASTADA. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO 

CONTRATADA. NÃO INCIDÊNCIA. 5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO 

EXPRESSA NO CONTRATO. LICITUDE DA COBRANÇA. VEDADA A CUMULAÇÃO COM 

CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA, 

DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. 6. COMPENSAÇÃO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE 

DO RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA 

NORMALIDADE CONTRATUAL. CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 8. 

COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE CARNÊ, DE ABERTURA DE CRÉDITO E 

BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. 9. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. 

MULTA. LIMITE MÁXIMO DE 2%. POSSIBILIDADE. APELO DO RÉU PARCIALMENTE 

PROVIDO. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO EM PARTE E, 

NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.ACÓRDÃO Vistos, relatados e 

discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara 

Especial Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial 

provimento à apelação do réu para admitir a incidência da cobrança de comissão de 

permanência nas mesmas taxas pactuadas no contrato (que se encontram dentro da 

taxa média de mercado), à taxa média de mercado na época da assinatura do 

contrato, durante o período de inadimplemento contratual, vedando-se, entretanto, 

sua cumulação com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e 

multa; conhecer em parte o apelo do autor e, na parte conhecida, dar parcial 

provimento para: afastar a incidência da capitalização mensal dos juros; admitir a 

compensação e/ou repetição de indébito na forma simples, se houve pagamento a 

maior; afastar a caracterização da mora e, consequentemente, vedar a inscrição do 

nome do autor nos cadastros restritivos de crédito até o julgamento definitivo da lide, 

desprovendo o agravo retido e vedar a cobrança de tarifas de emissão de carnê, de 

abertura de crédito e bancária. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, 

além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores Des. Marco Antonio Angelo e 

Desa. Lúcia de Fátima Cerveira. Porto Alegre, 28 de outubro de 2009. DES. FERNANDO 

FLORES CABRAL JÚNIOR, Relator. RELATÓRIO Des. Fernando Flores Cabral Júnior 

(RELATOR) Trata-se de recursos de apelações interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A e 

FUNERÁRIA TUCUNDUVA LTDA. ME da sentença que julgou parcialmente procedente 

ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais para declarar a nula a cláusula 

que autoriza o banco a reajustar uma vez por mês a taxa efetiva de juros 

remuneratórios, assim como substituir a comissão de permanência pelos mesmos 

encargos previstos para a situação de normalidade (fls. 84/94). Em suas razões, o 

demandado requer o provimento do apelo para manter a comissão de permanência, 



assim como readequar os ônus de sucumbência (fls. 96/98) O autor, por sua vez, 

requer o provimento do apelo para aplicar as disposições do CDC, declarar a 

possibilidade de revisão dos contratos findos, manter a posse do bem, declarar a mora 

do devedor, assim como possibilitar a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos 

de crédito, limitar os juros remuneratórios, afastar a capitalização, as taxas e tarifas, 

permitir a repetição de indébito, assim como limitar os juros de mora e a multa (fls. 

100/113). As partes apeladas, intimadas para contra-arrazoar, quedaram-se silentes 

(fl. 116 e verso). Cumpridas as formalidades dos arts. 549, 551 e 552 do CPC, tendo em 

vista a adoção do sistema informatizado. É o relatório. VOTOS Des. Fernando Flores 

Cabral Júnior (RELATOR) 1. APLICAÇÃO DO CDC A aplicação das regras do Código de 

Defesa do Consumidor em revisionais de contratos bancários é matéria pacificada, 

tanto no STJ, como nesta Câmara, razão a qual afasto, de plano, tal discussão, sem 

necessidade de maiores argumentações. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE - 

APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS BANCÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 

297 DA SÚMULA/STJ - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - 

INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE, NA FORMA ANUAL - 

MULTA CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO 

ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - TAXA REFERENCIAL E MULTA "AD/EXC" - 

INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS NS. 5 E 7 DA SÚMULA/STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - 

ADMISSIBILIDADE - PROVA DO PAGAMENTO EM ERRO - DESNECESSIDADE - RECURSO 

ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras" (enunciado n. 297 da Súmula/STJ); II - Não incide a 

limitação dos juros a 12% ao ano, prevista no Decreto n. 22.626/33, salvo hipóteses 

legais específicas, tais como nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial; III - 

Admite-se a capitalização de juros em periodicidade não inferior à anual nos contratos 

bancários em geral, de acordo com a jurisprudência anterior; IV - “Para a repetição do 

indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova 

do erro.” (enunciado n. 322 da Súmula/STJ); V - Recurso Especial parcialmente provido. 

(REsp 1039052/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

12/08/2008, DJe 03/09/2008)” No entanto, a alteração das cláusulas contratuais 

pactuadas somente se dará acaso comprovada pela parte autora a efetiva 

abusividade. 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Não assiste interesse recursal do 

autor com relação aos pedidos de revisão de contratos findos, uma vez que houve, pelo 

juízo “a quo” a revisão, assim como de manutenção da posse do veículo, porquanto 

inexiste, no contrato em tela, qualquer veículo alienado ou sob garantia. Assim, o 

apelo não deve ser conhecido nos pontos. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS A questão da 

taxa de juros já se encontra pacificada, tanto no STJ, como nesta Câmara, no sentido 

de que instituições financeiras não sofrem as limitações do decreto nº 22.626/00 (lei de 

Usura). Dessa forma, a taxa de juros remuneratórios não se encontra limitada a 12% 

ao ano. Dentre os inúmeros precedentes do STJ, destaco: “CONTRATO BANCÁRIO. 

AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. 1. A limitação 

de juros remuneratórios de 12% a.a. prevista na Lei de Usura não é aplicável aos 

contratos bancários, salvo aqueles regidos por leis especiais, a exemplo das cédulas de 

crédito rural, industrial e comercial.2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 

1061489/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 

02/12/2008, DJe 18/12/2008)” A matéria, inclusive, encontra-se pacificada no STJ, nos 

termos da Súmula n. 596 do STF: "As disposições do Dec. nº 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 



instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional." O 

posicionamento desta Câmara, em consonância com o STJ, é no sentido de que 

somente na ausência de comprovação do percentual contratado ou diante da 

demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado, os juros 

pactuados podem ser alterados. Neste caso, porém, sua limitação não será na taxa de 

12% ao ano, mas sim à taxa média do mercado na época da assinatura do contrato, 

consoante entendimento firmado pelo STJ. Nos contratos em tela (fls. 24/27), verifica-

se que os juros remuneratórios encontram-se expressamente delimitados às taxas de 

7,23% e 2,8% ao mês, assim como 131,09% e 39,28% e ao ano, ou seja, dentro da taxa 

média de mercado na época da assinatura dos contratos, não havendo razões para sua 

limitação, consoante entendimento sedimentado. Resta, portanto, o recurso do autor 

desprovido neste ponto. 4. CAPITALIZAÇÃO. Restou superado, no Superior Tribunal de 

Justiça, o debate acerca da aplicação da Medida Provisória nº 2.170-30, pelo 

julgamento do RESP n. 602.068-RS. A Segunda Seção do Pretório Excelso firmou 

entendimento no sentido de que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à 

anual é possível, mas somente nos contratos firmados após 31/03/2000, data da 

publicação da Medida Provisória n. 1.963-17, revigorada pela Medida Provisória n. 

2.170-36, em vigência graças ao art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001. A título 

ilustrativo, cito o RESP nº 602.068-RS. Tendo em vista que o contrato em questão foi 

celebrado sob a égide da referida norma, é permitida a incidência de capitalização de 

juros em período inferior ao anual. Além disso, a capitalização mensal, para sua 

incidência, deve estar expressamente prevista no contrato. Nesse sentido: “CIVIL. 

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA E CONTRATOS 

POSTERIORES A MP 1963-17-2000. 1. Nos contratos bancários firmados 

posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000 em 31.03.2000, 

atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a capitalização mensal dos juros, 

desde que expressamente prevista no ajuste. 2. (...) 3. Agravo regimental parcialmente 

provido.”(AgRg no REsp 1022725 / RS, STJ, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, j. 16/10/2008)” Nos contratos em tela, verifica-se a ausência de cláusula 

expressa sobre a capitalização mensal de juros, sendo vedada sua incidência. Desta 

forma, merece provimento o recurso do autor neste ponto, ou seja, afastar a incidência 

da capitalização mensal dos juros. 5. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA É admitida a 

cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento, desde 

que pactuada e não cumulada com demais encargos. As Súmulas 30 e 296 do STJ 

trouxeram a afirmação sobre a inviabilidade da cumulação da comissão de 

permanência com correção monetária e juros remuneratórios. Complementando tal 

entendimento, atualmente, a Segunda Seção tomou a decisão de não admitir a 

cumulação da comissão de permanência com os juros moratórios e multa, além dos 

encargos já vedados (correção monetária e juros remuneratórios): “É admitida a 

incidência da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não 

cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa 

contratual.” (“AgRg no REsp 706368 / RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 

Segunda Seção, Data do Julgamento 27/04/2005, Data da Publicação/Fonte DJ 

08.08.2005 p. 179). O STJ, nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE 

DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO VEDADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

PACTUAÇÃO EXPRESSA. NECESSIDADE. 1. Não cabe ao Tribunal de origem revisar de 



ofício cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do Código de Defesa do 

Consumidor. 2. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo 

bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média 

do mercado. 3. Nos contratos bancários firmados posteriormente à entrada em vigor 

da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita a 

capitalização mensal dos juros, desde que expressamente prevista no ajuste. 4. É 

admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de 

inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo 

BACEN, limitada à taxa do contrato, não podendo ser cumulada com a correção 

monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. 5. 

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 995.990/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 02/02/2009). Portanto, 

sendo pactuada, conforme as cláusulas gerais do contrato (fls. 24/27 e 56/62) é viável 

a cobrança de comissão de permanência nas mesmas taxas pactuadas no contrato, 

que se encontram na média de mercado. No entanto, não cabe a sua cumulação com 

demais encargos, devendo ser afastada a correção monetária, juros remuneratórios, 

juros moratórios e multa, durante o período de inadimplemento contratual. 6. 

COMPENSAÇÃO e REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Se houve pagamento a maior, 

considerando a solução tomada no processo judicial, são devidas a compensação e a 

repetição do indevido, em consonância com os artigos 368 e 876 do CC. Aliás, tal 

possibilidade, inclusive, encontra-se sumulada pelo STJ. Súmula 322 do STJ: “Para a 

repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se 

exige a prova do erro”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. DESCABE A LIMITAÇÃO DOS JUROS EM CONTRATOS BANCÁRIOS, SENDO 

ADMITIDA, ADEMAIS, SUA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. HAVENDO COBRANÇA DE 

ENCARGOS INDEVIDOS, TEM LUGAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. É CABÍVEL A 

COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 306 DO STJ. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível Nº 70023684376, Segunda Câmara 

Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 

04/07/2008)” 7. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA e CADASTROS DE INADIMPLENTES 

Revejo posicionamento anterior, adotando o atual posicionamento do STJ, que 

considera que a cobrança do crédito com acréscimos indevidos, como por exemplo, 

capitalização de juros não pactuada e taxas, não tem o condão de constituir o devedor 

em mora, porque dificultado o pagamento, causando a impontualidade da qual ainda 

se beneficiaria com a aplicação da cláusula penal (EREsp n. 163.884/RS). Assim, devem 

ser afastados os encargos de mora. Consequentemente, inexistindo a mora, não há 

como inscrever o nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, razão a qual a 

liminar deve ser mantida e o agravo retido desprovido. 8. COBRANÇA DE TARIFAS DE 

EMISSÃO DE CARNÊ, ABERTURA DE CRÉDITO E BANCÁRIA. No tocante às tarifas e 

demais encargos cobrados pelo demandado, revejo posicionamento anterior para 

aderir ao entendimento adotado pelo STJ no sentido de tratar-se de acréscimos 

indevidos: “Adoto o atual posicionamento da e. 2ª Seção, que considera que a 

cobrança do crédito com acréscimos indevidos, como por exemplo, as tarifas de 

emissão de carnê, de abertura de crédito e a "bancária", por exclusiva iniciativa do 

credor, não tem o condão de constituir o devedor em mora, porque dificultado o 

pagamento, causando a impontualidade da qual ainda se beneficiaria com a aplicação 

da cláusula penal (EREsp n. 163.884/RS). Acresçam-se, no particular, o AgR-REsp n. 

423.266/RS, o REsp 231.319/RS, e o AgR-AG n. 334.371/RS.” 9. JUROS MORATÓRIOS 

PACTUADOS e MULTA. Não há proibição quanto à incidência da taxa de juros 

moratórios na percentagem de 1 % ao mês, diante da Súmula 596 do STF, que afasta a 



aplicação da Lei da Usura. O STJ afirmou: “ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS. Nos 

contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” (REsp. nº 1.061.530 - RS, 

Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, , Segunda Seção, julgado em 22-10-2008). O art. 

52, § 1º, do CDC estabelece o limite máximo de 2 %, regra aplicável aos negócios 

jurídicos bancários consoante a Súmula 285 do STJ (“Nos contratos bancários 

posteriores ao Código de Defesa do Consumidor incide a multa moratória nele 

prevista.”). No entanto, há que se ressaltar que, incidindo a cobrança da comissão de 

permanência, há a impossibilidade da cumulação da multa com aquele encargo. 

Assim, os apelos merecem parcial provimento. Quanto à sucumbência, diante do maior 

decaimento pelo demandado, arcarão a parte autora e ré, respectivamente, com 30% 

e 70% das custas processuais, bem como aos honorários de sucumbência, condeno a 

parte ré ao pagamento de R$ 500,00 em favor do patrono da parte adversa, já 

considerada a compensação. Suspendo a exigibilidade do pagamento com relação à 

parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida. Isso posto: a) dou parcial 

provimento à apelação do réu para admitir a incidência da cobrança de comissão de 

permanência nas mesmas taxas pactuadas no contrato (que se encontram dentro da 

taxa média de mercado), à taxa média de mercado na época da assinatura do 

contrato, durante o período de inadimplemento contratual, vedando-se, entretanto, 

sua cumulação com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e 

multa; b) conheço em parte o apelo do autor e, na parte conhecida, dou parcial 

provimento para: b.1 - afastar a incidência da capitalização mensal dos juros; b.2 - 

admitir a compensação e/ou repetição de indébito na forma simples, se houve 

pagamento a maior; b.3 - afastar a caracterização da mora e, consequentemente, 

vedar a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito até o 

julgamento definitivo da lide, desprovendo o agravo retido e b.4 - vedar a cobrança de 

tarifas de emissão de carnê, de abertura de crédito e bancária. Des. Marco Antonio 

Angelo (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). Desa. Lúcia de Fátima Cerveira - De 

acordo com o(a) Relator(a). DES. FERNANDO FLORES CABRAL JÚNIOR - Presidente - 

Apelação Cível nº 70026201228, Comarca de Tucunduva: "DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO DO RÉU, DESPROVERAM O AGRAVO RETIDO, ASSIM COMO 

CONHECERAM EM PARTE O APELO DO AUTOR E, NA PARTE CONHECIDA, DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME". Julgador(a) de 1º Grau: ADALBERTO NARCISO 

HOMMERDING 

 

6. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA ESPECIALIZADA DO CONSUMIDOR. 

CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. BRESSER. 

VERÃO. COLLOR I E COLLOR II. COMPETÊNCIA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO RETROATIVA E 

IMEDIATA. POSSIBILIDADE. VARA ESPECIALIZADA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1. 

Sendo a competência do CDC regra de competência absoluta, a qual estrutura-se em razão da 

matéria, a regra em questão deve produzir efeitos imediatos, incidindo, não apenas sobre as 

relações jurídicas advindas após a sua edição, mas também sobre aquelas já existentes, 

conforme preceitua o artigo 87, do código de processo civil. 2. As normas de direito material 

previstas no CDC não se aplicam aos contratos celebrados antes de sua vigência; todavia, na 

esteira dos artigos 87 e 1.211 do CPC, o mesmo não se pode dizer das normas processuais do 

diploma consumerista, uma vez que, a Lei Processual nova tem eficácia imediata, incidindo 

sobre os atos praticados a partir do momento em que se torna obrigatória. 3. Conflito 

conhecido e declarado competente o juízo da vara especializada do consumidor. (TJES; CC 

100090030758; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Elisabeth Lordes; Julg. 03/11/2009; 

DJES 17/11/2009; Pág. 17) 



 

7. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO CIVIL PUBLICA. Legitimidade do Ministério Público que não se restringe 

à defesa de interesses coletivos e difusos, mas também individuais, quando se verificar a prática 

de ato abusivo por parte de operadora de plano de saúde. Inteligência dos arts. 82, 1 e 83 do 

CDC, C.C. 127, caput e 129, ambos da CF. Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ. Demanda 

julgada procedente. Negativa de cobertura para sessões em câmara hiperbárica. Alegação de 

que o contrato firmado entre as partes não cobre referido procedimento e que não se trata de 

tratamento previsto no rol de procedimentos médicos da ANS. Inadmissibilidade. Afronta à 

regra do artigo 51, IV e § Io, II, do CDC. A prevalecer somente a cobertura ali prevista, estar-se-

ia "congelando" procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da medicina. 

Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante do grave quadro de saúde 

apresentado pelo menor (portador de infecção hospitalar). Exclusão invocada pela operadora 

do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta 

ao CDC. Interpretação contratual que deve se ajustar aos avanços da medicina. Alegação de 

que o hospital aonde se realizou o procedimento não é credenciado. Situação que não afasta a 

cobertura, já que a seguradora não indicou outro nosocômio pertencente à rede credenciada, 

para realização do mesmo procedimento. Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso 

improvido. (TJSP; APL-Rev 552.017.4/3; Ac. 4150027; Suzano; Oitava Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 27/10/2009; DJESP 17/11/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 

COM REVISÃO n° 552.017-4/3-00, da Comarca de SUZANO, em que é apelante 

SISTEMA IPIRANGA DE ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA sendo apelado MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO: ACORDAM, em Oitava Câmara de Direito Privado 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 

integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores RIBEIRO 

DA SILVA (Presidente), JOAQUIM GARCIA. São Paulo, 27 de outubro de 2009. Voton°: 

10.459 Apelação Cível n°: 552.017.4/3-00 Comarca: Suzano - Ia Vara Ia Instância: 

Processo n°: 257/2006 Apte.: Sistema Ipiranga de Assistência Médica Ltda Apdo.: 

Ministério Público do Estado de São Paulo VOTO DO RELATOR EMENTA - PLANO DE 

SAÚDE - AÇÃO CIVIL PUBLICA - Legitimidade do Ministério Público que não se restringe 

à defesa de interesses coletivos e difusos, mas também individuais, quando se verificar 

a prática de ato abusivo por parte de operadora de plano de saúde - Inteligência dos 

arts. 82,1 e 83 do CDC, c.c. 127, caput e 129, ambos da CF - Precedentes deste E. 

Tribunal e do C. STJ - Demanda julgada procedente - Negativa de cobertura para 

sessões em câmara hiperbárica - Alegação de que o contrato firmado entre as partes 

não cobre referido procedimento e que não se trata de tratamento previsto no rol de 

procedimentos médicos da ANS - Inadmissibilidade - Afronta à regra do artigo 51, IV e 

§ Io, II, do CDC - A prevalecer somente a cobertura ali prevista, estar-se-ia 

"congelando" procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços da 

medicina - Providência, ademais, que se mostrou necessária, diante do grave quadro 

de saúde apresentado pelo menor (portador de infecção hospitalar) - Exclusão 

invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato e 

representa abusividade que afronta ao CDC - Interpretação contratual que deve se 

ajustar aos avanços da medicina - Alegação de que o hospital aonde se realizou o 

procedimento não é credenciado – Situação que não afasta a cobertura, já que a 

seguradora não indicou outro nosocômio pertencente à rede credenciada, para 

realização do mesmo procedimento - Cobertura devida - Sentença mantida – Recurso 

improvido. Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos de 



Ação Civil Pública, julgada procedente para condenar o requerido a fornecer ao menor 

Gabriel Henrique Ramos Camargo o tratamento médico adequado ao seu quadro de 

saúde, ainda que fora da rede credenciada, enquanto perdurar a enfermidade deste 

último. Inconformada, apela a vencida (fls. 250/273), reiterando preliminares de 

ausência de interesse processual (inadequação da via eleita), além da ilegitimidade 

ativa do Ministério Público para pleitear, em nome próprio, direito alheio e particular 

de apenas uma pessoa, já que, nos termos do artigo 82,1 da Lei 8.347/85 e 82 do CDC, 

possui legitimidade apenas para a defesa de interesses difusos e coletivos. Quanto à 

matéria de fundo, sustenta a necessidade de reforma da r. sentença recorrida, eis que, 

nos termos do contrato, somente está obrigada a custear procedimentos médicos 

constantes do rol da ANS (do qual não consta a câmara hiperbárica). E, ainda, que não 

está obrigada a custear procedimento fora de sua abrangência geográfica. Aguarda o 

provimento recursal, julgando-se extinta a ação, sem exame do mérito ou pela sua 

improcedência. O recurso foi recebido pelo r. despacho de fls. 276 e respondido às fls. 

280/289. Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento (fls. 

294/299). Inicialmente, o presente apelo foi despachado pelo Exmo. Desembargador 

Presidente da Seção de Direito Público que, nos termos de fls. 301, representou à E. 

Vice-Presidência que acolheu aludida representação, conforme r. decisão de fls. 303, 

sendo os autos redistribuídos a esta 8a Câmara de Direito Privado, tendo como então 

Relator o Desembargador SILVIO MARQUES NETO e, posteriormente, redistribuídos a 

esta Relator, designado para assumir o acervo do Desembargador referido, em virtude 

de aposentadoria. E o relatório. O recurso não comporta provimento. A alegada 

carência da ação por inadequação da via eleita não se sustenta. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, as atribuições do Ministério Público foram ampliadas, 

não se podendo limitá-las à defesa de interesses difusos e coletivos, mas também aos 

chamados direitos individuais indisponíveis, especialmente em situações como a dos 

presentes autos, aonde se verifica conduta abusiva de operadora de plano de saúde 

(artigos 81, caput, 82,1 e 83, todos do CDC e, ainda, artigos 127, caput e 129, IV, da 

Constituição Federal) - situação em que se enquadra o caso envolvendo o menor 

Gabriel, conforme mais adiante será exposto. Disso também decorre a legitimidade 

ativa do órgão ministerial para a propositura da presente ação civil pública. Aliás, 

nesse sentido e direção, em caso similar, brilhante julgado da 2a Câmara de Direito 

Privado deste E. Tribunal de Justiça, publicado na JTJ-LEX 248/353 (Embargos 

Infringentes n. 97.748-4, Rei. CEZAR PELUSO), do qual se extraem as seguintes e bem 

lançadas considerações (que em tudo se amoldam à situação aqui versada): "á 

assentou o e. STJ que o Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação civil 

pública tendente à defesa de interesses individuais homogêneos, objeto de contratos 

de plano de saúde. E, num dos arestos paradigmáticos, transcrevendo excerto de tese 

acadêmica, observou com propriedade: 'A atuação do Ministério Público na 

propositura de ações coletivas deve ser explicada à luz do enunciado pela teoria 

institucional ou objetivista, que justifica a participação do ente estatal quando as 

barreiras sociais para se judicializarem questões individuais são tão graves, que se 

legitimam extraordinariamente entidades públicas a perseguir coletivamente, por 

exemplo, indenizações individuais, em uma representação artificial e aprioristicamente 

adequada, cuja finalidade é a eficácia da ordem jurídica no sentido de impedir uma 

prática lesiva por parte do réu, que se aproveita de condições sociais desfavoráveis das 

vítimas. Nesse último caso, a questão não é tanto reparar o dano, mas reprimir a 

atividade deletéria do réu... 'O interesse social dessa intervenção deflui da necessidade 

de ser cumprida a lei que regula atividade de importância crucial para a coletividade 

(mensalidade escolar, saúde pública, prestação da casa própria, etc), que deve estar 



protegida de práticas comerciais ilícitas e de contratos com cláusulas abusivas, o que 

deve ser preferencialmente evitado. Se a prevenção não for possível, que a infração 

possa ser de pronto reprimida através de providência jurisdicional eficaz' (REsp n° 

177.965-PR, rei Min. Ruy Rosado de Aguair, in RSTJ 123.322). O que, em síntese, aí se 

consagra na leitura dos arts. 81, caput, 82,1 e 83, da Lei Federal n° 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, em exegese aperfeiçoada aos arts. 127, caput, e 129, IX, da 

Constituição da República, é que, sem trair-lhe a função institucional, a legitimação do 

Ministério Público nasce, em tais casos e em razão última, da necessidade política do 

resguardo da ordem jurídica considerada como valor autônomo, mediante remédio 

processual cuja eficácia pode estar em pedido de condenação pecuniária, com caráter, 

não de reparo à lesão dalgum interesse individual disponível, mas de sanção 

administrativa destinada a impedir que, por condescendência à fratura do 

ordenamento, ato gravoso do réu se converta em prática abusiva, que, na sua 

imanente generalidade, ponha em risco interesses coletivos do mais alto relevo 

social..". No mesmo sentido e direção, diversos e recentes precedentes do C. STJ, 

merecendo destaque o decidido no âmbito do REsp. 819.010/SP, que teve como 

Relator o Ministro JOSÉ DELGADO, j . 02.05/2006 que, acerca da legitimidade ativa do 

Ministério Público, assim se posicionou: "A função ministerial - a legitimidade do 

parquet - somente estará se o interesse estiver sob a disponibilidade de seu titular. E 

tal não ocorre com o direito à saúde, que é objeto de proteção constitucional, 

afigurando-se direito indisponível E, como tal, possível de ser tutelado pelo Ministério 

Público, ainda que o parquet esteja tutelando o interesse de uma única pessoa, que é o 

caso dos autos. Ademais, negar legitimidade ao parquet no caso concreto, além de 

negar o próprio direito constitucional, é negar o desenvolvimento do direito processual 

vigente à pessoa humana. Constitui função institucional e nobre do Ministério Público 

buscar a entrega da prestação jurisdicional para obrigar o Estado a fornecer 

medicamento essencial à saúde da pessoa pobre especialmente quando sofre de 

doença grave que não for tratada poderá causar, prematuramente, sua morte. 

Legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de 

direito indisponível, como é o direito à saúde, em beneficio do hipossuficiente...". Na 

mesma esteira, o parecer ministerial de fls. 294 e seguintes que, ainda acerca da 

legitimidade ativa do Ministério Público e interesse processual para propositura de 

demanda dessa natureza, assim se manifestou: "Com efeito, a matéria remete, de 

antemão, a três disposições constitucionais: os arts. 127,129, IIIe 129, IX. O primeiro 

delimita que o Ministério Público deve se prestar à proteção da legalidade 

democrática, dos direitos indisponíveis e dos direitos sociais relevantes. Ocioso 

sublinhar que, na espécie, tratamos, emprimeiro lugar, de direitos de infância e 

juventude, em segundo, do direito à defesa do consumidor e, em terceiro, do direito à 

saúde. Todos, de evidência, direitos fundamentais e, nessa ordem, indisponíveis e 

irrenunciáveis, de tal modo que a situação fática em análise está integralmente 

amoldada ao citado paradigma da Lei Maior. O artigo 129, III, da Constituição atribuiu 

ao Ministério Público a defesa de interesses difusos e coletivos, porém, tal disposição 

deve ser integrada ao disposto no inciso IX, do mesmo dispositivo, que atribui à lei a 

capacidade de investir a instituição de outras atribuições, desde que compatíveis com a 

sua natureza. A ação em causa visa defender, repita-se, direitos da infância, direito à 

defesa do consumidor e direito à saúde, que são, simultaneamente, indisponíveis e 

relevantes socialmente. Assim, legítima e constitucional a dicção do art 201, V, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que trouxe expressamente a competência do 

Ministério Público para a defesa de direitos individuais da infância...". Quanto à 

matéria de fundo, extrai-se que buscou o autor, na tutela jurisdicional invocada, fosse 



a ré compelida a autorizar a cobertura para sessões com câmara hiperbárica em favor 

do menor Gabriel. Decidindo pelo mérito os pedidos deduzidos na inicial, a r. sentença 

recorrida, com inteira pertinência, julgou-o procedentes para condenar a ré à referida 

obrigação de fazer, autorizando a cobertura das referidas sessões. Afastadas as 

preliminares, cinge-se agora a controvérsia em sustentar a legalidade da recusa na 

cobertura do procedimento indicado ao menor, diante da inexistência de previsão no 

rol editado pela ANS (Resolução RDC n° 67/2001) e ainda, por não estar previsto no 

contrato firmado entre as partes. Sem razão a recorrente. Incontroverso que o menor 

Gabriel Henrique Ramos Camargo, vítima de atropelamento, passou por diversas e 

delicadas intervenções cirúrgicas, sendo acometido de infecção hospitalar que 

culminou com a retirada e reconstituição do ânus. Teve recomendação expressa para 

realização de oxigenoterapia hiperbárica, exatamente para evitar a disseminação do 

processo infeccioso, tudo conforme relatório médico copiado às fls. 31/32. A exclusão 

imposta pela seguradora deve ser avaliada com ressalvas, observado de maneira 

concreta que a natureza da relação ajustada entre as partes e os fins do contrato 

celebrado, não podem ameaçar o objeto da avença, bastando para tanto que se 

confira aprevisão do artigo 51, IV e § Io, II, do CDC Diz a apelante que sua recusa no 

fornecimento do referido tratamento é justa, na medida em que procedimento não 

previsto no rol da ANS e respectiva Resolução. No entanto, tal argumento não afasta a 

abusividade na negativa de cobertura por ela perpetrada. Diante da necessidade e o 

quadro de saúde do paciente, além do avanço da medicina e ainda, por se cuidar de 

procedimento amplamente difundido pela classe médica, filia-se esta Relatoria a 

posicionamentos jurisprudenciais mais recentes, que entendem devida a cobertura 

para tratamentos/exames que não constam do referido rol, conforme segue: 

"CONTRATO - Prestação de serviços - Plano de saúde - Obrigação de fazer - Negativa 

de atendimento quanto à realização do tratamento denominado 'oxigenoterapia em 

câmara hiperbárica', sob a alegação de se tratar de tratamento sem aprovação da ANS 

e estar excluído do contrato - Abusividade - Tratamento aprovado pela comunidade 

médica, de eficácia comprovada - Parte integrante do tratamento demandado pelo 

autor - Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n° 9656/98 - Nulidade 

da exclusão do tratamento - Reconhecimento - Culpa da ré na negativa do tratamento 

- Ausência - Desconfiguração da responsabilidade civil - Sentença de procedência em 

parte, que apenas desacolheu o dano moral - Recursos improvidos (Apelação Cível n. 

502.448-4/9-00 – Santo André - 5a Câmara de Direito Privado - Relator: OSCARLINO 

MOELLER - 23.05.07 - V.U.)." E ainda: "PLANO DE SAÚDE - Cobertura de tratamento 

específico, a pretexto de não incluído em tabelas da AMB e da própria ré - Esteio em 

cláusula restritiva genérica, insuficiente ao cumprimento do dever de informação, 

exigente de precisão e de destaque, em se tratando de restrição a direitos do 

consumidor aderente - Tratamento cirúrgico anterior, já coberto pelo plano, fixando-se 

a recusa em terapêutica complementar de oxigenação hiperbárica, clinicamente 

indicada para a revascularização da cabeça do fêmur do paciente, com necrose de 

tecidos - Inadmissibildade - Recurso não provido (Apelação Cível n. 143.061- 4/6 - São 

Paulo - 10a Câmara de Direito Privado - Relator: QUAGLIA BARBOSA - V.U.)." 

Posicionamento idêntico e reiterado acerca do tema vem sendo adotado por esta 8a 

Câmara de Direito Privado e Relatoria, destacando-se ementa de recente julgado, 

extraída dos autos da Apelação Cível n°: 553.518.4/7-00 (que em tudo se amolda ao 

caso em tela), conforme segue: "PLANO DE SAÚDE - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CLÁUSULA E OBRIGAÇÃO DE FAZER - Sentença - Nulidade - Inocorrência - Atendimento 

dos requisitos exigidos pelo art. 458 do CPC - Ilegitimidade ativa – Descabimento - 

Nítido o liame existente entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde, o que 



lhe confere legitimidade e interesse em postular a declaração de nulidade de cláusulas 

contratuais - Negativa de cobertura para TERAPIA FOTODINÂMICA - Alegação de que o 

contrato firmado entre as partes não cobre referido procedimento e que não se trata 

de tratamento previsto no rol de procedimentos médicos da ANS - Inadmissibilidade - 

Cláusula que está em desacordo com o artigo 51, IV e § Io, II, do CDC - A prevalecer 

somente a cobertura ali prevista, estar-se-ia "congelando" procedimentos médicos, 

privando o consumidor dos avanços da medicina - Providência, ademais, que se 

mostrou necessária, diante da gravidade do estado de saúde da apelada, com risco de 

perda de visão - Existência de relação de consumo – Recusa da ré injustificada - 

Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa 

abusividade que afronta ao CDC - Procedência corretamente decretada -Interpretação 

contratual que deve se ajustar ao avanço da medicina - Cobertura devida - Sentença 

mantida - Recurso improvido." Frise-se que o contrato de seguro-saúde, por ser atípico, 

consubstancia função supletiva do dever de atuação do Estado, impondo-se a proteção 

da saúde do segurado e de seus familiares contra qualquer enfermidade e em especiais 

circunstâncias como aquela que aqui se vê, onde as sessões com câmara hiperbárica 

mostraram-se necessárias, diante do quadro de saúde apresentado pelo menor 

Gabriel, além da expressa prescrição médica, salientando que a finalidade do aludido 

procedimento é evitar a disseminação do processo infeccioso. Da mesma forma, a 

alegação de que o hospital aonde se realizou o procedimento não é credenciado, não 

afasta a cobertura, já que a seguradora apelante não indicou outro nosocômio 

pertencente à sua rede credenciada, para realização do mesmo procedimento. Está 

evidente que o pagamento integral pelos titulares do respectivo plano de saúde (o que 

não se discute), a necessidade do procedimento, representam desdobramento correto 

do contrato firmado que obriga sim a apelante a responder pelo tratamento 

necessário, como bem decidiu o d. Magistrado de primeiro grau. Por tudo isso, 

reconhecida a abusividade da recusa e assim, injustificada a negativa da ré, a r. 

sentença merece ser confirmada, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos. Isto 

posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. XES ROSSI Relator 

 

8. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DA 

PROMITENTE COMPRADORA. CARÊNCIA DE AÇÃO. Falta de prévia notificação para conversão 

da mora em inadimplemento absoluto. Notificações encaminhadas a endereços incorretos. 

Precedentes do STJ. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso improvido. (TJSP; 

AC 674.040.4/8; Ac. 4137386; Praia Grande; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Loureiro; Julg. 15/10/2009; DJESP 17/11/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Pedido de resolução por 

inadimplemento da promitente compradora - Carência de ação - Falta de prévia 

notificação para conversão da mora em inadimplemento absoluto - Notificações 

encaminhadas a endereços incorretos - Precedentes do STJ - Extinção do processo sem 

resolução do mérito - Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível nQ 674.040.4/8-00, da Comarca de PRAIA GRANDE, onde figuram como 

apelante RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e apelada MAGALI DE 

SOUZA GUEDES: ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso, de 

conformidade com o relatório e voto do Relator, que ficam fazendo parte do acórdão. 

Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de tis. 110/13 dos 

autos, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação de rescisão de contrato de 

promessa de compra e venda, ajuizada por RESIDENCE EMPREENDIMENTOS 



IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de MAGALI DE SOUZA GUEDES, com fundamento no art. 

267, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual. Fê-lo a 

r. sentença, sob o argumento de que a autora apenas alegou a notificação prévia da 

ré, porém não comprovou tê-la realizado, demonstrando apenas o encaminhamento 

de correspondências e endereços desconhecidos, recebidos por terceiros, bem como 

para endereço antigo. Em vista disso, não houve notificação válida para constituição 

da ré em mora, cuja ausência não é suprida pela citação no processo judicial. Recorre a 

autora, alegando, em resumo, que na cláusula 9.2.1 do contrato entre as partes ficou 

convencionado que qualquer alteração de endereço da promitente compradora 

deveria ser previamente comunicada. Segundo argumenta, o simples fato de ter 

ingressado na posse do imóvel não significa necessariamente que ali passou a residir. 

Ademais, se a ré fosse realmente desconhecida nos endereços, as correspondências 

teriam sido devolvidas. Conclui, portanto, que a notificação extrajudicial realizada por 

telegrama e dirigida à ré foi regular, uma vez que foi remetida ao endereço constante 

no contrato. Porém, ainda que assim não se entendesse, a constituição da ré em mora 

se daria independentemente de interpelação. Por fim, pleiteia a apelante a aplicação 

dos efeitos da revelia, considerando-se que a ré contestou por negativa geral, além de 

requerer a antecipação de tutela para sua imediata reintegração na posse do imóvel. 

Não houve contra-razões ao recurso. É o relatório. 1. O frágil recurso não comporta 

provimento. Não padece a sentença de qualquer vício. Evidente que se faltava um dos 

pressupostos para o válido desenvolvimento do processo, qual seja, a notificação para 

conversão da mora em inadimplemento absoluto. Sabido que pressuposto para a 

resolução do contrato é o inadimplemento absoluto do devedor. Enquanto há simples 

mora, persiste a possibilidade de purgação, porque útil a prestação ao credor, com 

conseqüente retomada do programa contratual. Embora a mora do pagamento das 

parcelas do preço, prestações positivas, líquidas e a termo, seja ex re, a sua conversão 

em inadimplemento absoluto deve ser feita mediante notificação, com prazo de quinze 

dias, por força do que dispõem o artigo 22 do DL 58/37 e art. 1o. do DL 745/59. As 

normas em questão são cogentes e não podem ser suplantadas pela vontade das 

partes, nem cláusula resolutória expressa. Pouco importa que o contrato de 

compromisso esteja ou não registrado. É texto da Súmula 76 do Superior Tribunal de 

Justiça: "A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não 

dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor". No caso concreto, 

restou nítido que as notificações extrajudiciais foram encaminhadas a endereço 

diverso do constante no contrato e de onde passou a residir a ré, após a entrega da 

unidade autônoma adquirida (fls. 32/34). O mesmo se diga do telegrama de fls. 36, 

que foi enviado ao endereço antigo da ré, consignado no contrato, porém apenas em 

13 de agosto de 2007, isto é, após a entrega da unidade autônoma adquirida em abril 

de 2005. Evidente que deveria a autora ter atentado para a mudança de endereço da 

ré, em razão da imissão na posse da unidade então adquirida, o que era de seu 

conhecimento.O que se percebe, portanto, é que tais notificações não chegaram ao 

conhecimento da ré, devedora. Por conseguinte, a ré não teve ciência da notificação 

para pagamento, persistindo, assim, a oportunidade de purgar a mora e afastar a 

configuração do inadimplemento absoluto. Em resumo, a carência da ação foi bem 

reconhecida, amparada em texto expresso de normas cogentes e súmula do Superior 

Tribunal de Justiça. Não há o que alterar na sentença recorrida. Diante do exposto, 

pelo meu voto, nego provimento ao recurso. Participaram do julgamento, os 

Desembargadores Ênio Zuliani (Presidente e Revisor) e Maia da Cunha (3Q Juiz). 



Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. 

9. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL GARANTIDO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INCIDÊNCIA DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física 

para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro 

funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como 

fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 

8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula nº 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 

DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por 

abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato 

superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já 

existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas 

gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. O art. 168, parágrafo único, do novo Código Civil (mera repetição do art. 145, 

parágrafo único da codificação revogada), permite ao Juiz declarar de ofício a nulidade de 

negócio jurídico que lhe tenha sido submetido a exame. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. 

Ausente qualquer justificativa por parte do fornecedor para a imposição ao consumidor de taxa 

de juros excessiva como obrigação acessória em contrato de consumo, o restabelecimento do 

equilíbrio das obrigações exige a redução da taxa de juros remuneratórios fixada em contrato 

de adesão. Juros reduzidos para 12% (doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente 

no disposto no art. 52, inciso II c/c os arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. 

Desnecessário examinar argumentos constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do Novo Código 

Civil. Assim, havendo autorização expressa em Lei, a incidência da capitalização dos juros 

remuneratórios contratados não vai afastada, sendo, entretanto, permitida apenas em 

periodicidade anual. TERMO INICIAL DA MORA. Estando sub judice a liquidez e, em via de 

conseqüência, a própria exigibilidade do crédito oriundo do contrato revisando, é de ser 

afastada com efeitos ex tunc a mora decorrente do inadimplemento de obrigações declaradas 

abusivas até que se apure o valor real do eventual débito ainda existente. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. Obrigação acessória que vai afastada, na esteira de jurisprudência consolidada. 

A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para servir como fator de recomposição da 

perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-

M/FGV como índice de correção monetária, eis que a jurisprudência indica ser o que melhor 

reflete a real perda inflacionária. COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, porque evidencia vantagem 

exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas de financiamento inerentes 

à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. Disposição de ofício. IOF. 

ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A cobrança do tributo diluído nas prestações 

do financiamento se afigura como condição iníqua e desvantajosa ao consumidor (CDC, art. 51, 

IV). Disposição de ofício. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

Sendo apurado a existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior 

feitos no curso da contratualidade. Caso, porém, se verifique que o débito já está quitado, 

devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos 

pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. Descaracterização da mora em face da existência de cláusulas abusivas. Ausência 



de pressuposto da ação. Sendo a mora o fundamento jurídico da ação de busca e apreensão, e 

uma vez que ela tenha sido descaracterizada, é de ser extinta a ação, com base no art. 267, 

inciso VI, do CPC. APELO DO AUTOR DA AÇÃO REVISIONAL PROVIDO EM PARTE E APELO DO 

BANCO DESPROVIDO. (TJRS; AC 70024248684; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Relª 

Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 05/06/2008; DJERS 16/11/2009; Pág. 49) 

 

a. Integra do Acórdão: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO 

PESSOAL GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Sendo o crédito 

fornecido ao consumidor pessoa física para a sua utilização na aquisição de bens no 

mercado como destinatário final, o dinheiro funciona como produto, implicando o 

reconhecimento da instituição bancária/financeira como fornecedora para fins de 

aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90. 

Entendimento referendado pela Súmula 297 do STJ, de 12 de maio de 2004.DIREITO DO 

CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o 

rigor do “Pacta Sunt Servanda” e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em 

duas hipóteses: por abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva 

derivada de fato superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o 

desequilíbrio contratual já existia à época da contratação uma vez que o fornecedor 

inseriu unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações 

claramente excessivas, a serem suportadas exclusivamente pelo consumidor. 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. O art. 168, 

parágrafo único, do novo Código Civil (mera repetição do art. 145, parágrafo único da 

codificação revogada), permite ao Juiz declarar de ofício a nulidade de negócio jurídico 

que lhe tenha sido submetido a exame. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausente 

qualquer justificativa por parte do fornecedor para a imposição ao consumidor de taxa 

de juros excessiva como obrigação acessória em contrato de consumo, o 

restabelecimento do equilíbrio das obrigações exige a redução da taxa de juros 

remuneratórios fixada em contrato de adesão. Juros reduzidos para 12% (doze por 

cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os 

arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. Desnecessário examinar 

argumentos constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. No caso concreto 

trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do Novo Código Civil. 

Assim, havendo autorização expressa em lei, a incidência da capitalização dos juros 

remuneratórios contratados não vai afastada, sendo, entretanto, permitida apenas em 

periodicidade anual. TERMO INICIAL DA MORA. Estando “sub judice” a liquidez e, em 

via de conseqüência, a própria exigibilidade do crédito oriundo do contrato revisando, 

é de ser afastada com efeitos “ex tunc” a mora decorrente do inadimplemento de 

obrigações declaradas abusivas até que se apure o valor real do eventual débito ainda 

existente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Obrigação acessória que vai afastada, na 

esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais 

confiável, para servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, 

corroída pela inflação. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-M/FGV como índice 

de correção monetária, eis que a jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real 

perda inflacionária. COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, porque evidencia 

vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas de 

financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV 

do CDC. Disposição de ofício. IOF. ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A 



cobrança do tributo diluído nas prestações do financiamento se afigura como condição 

iníqua e desvantajosa ao consumidor (CDC, art. 51, IV). Disposição de ofício. DIREITO À 

COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Sendo apurado a 

existência de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior feitos no 

curso da contratualidade. Caso, porém, se verifique que o débito já está quitado, 

devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, 

corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. Descaracterização da mora em face da existência de cláusulas 

abusivas. Ausência de pressuposto da ação. Sendo a mora o fundamento jurídico da 

ação de busca e apreensão, e uma vez que ela tenha sido descaracterizada, é de ser 

extinta a ação, com base no art. 267, inciso VI, do CPC. APELO DO AUTOR DA AÇÃO 

REVISIONAL PROVIDO EM PARTE E APELO DO BANCO DESPROVIDO. Vistos, relatados e 

discutidos os autos. Acordam os Desembargadores integrantes da Décima Terceira 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em dar provimento parcial 

à apelação do autor da ação revisional, vencido o Vogal. À unanimidade, negaram 

provimento à apelação do Banco. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, 

além da signatária, os eminentes Senhores Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos 

(Presidente e Revisor) e Des. Carlos Alberto Etcheverry. Porto Alegre, 05 de junho de 

2008. DES.ª ANGELA TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO, Relatora. RELATÓRIO Des.ª 

Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA). DARLISE RITA LENHARDT e 

FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO interpuseram 

recursos de apelação contra sentença proferida nos autos da ação de rito ordinário, 

constante às folhas 106/110, que julgou parcialmente procedente o pedido, revisando 

o contrato havido entre as partes para excluir a capitalização mensal dos juros e vedar 

a cobrança da comissão de permanência. Por fim, restou julgado procedente o pedido 

de busca e apreensão.Em suas razões recursais, o autor aduziu que há cláusulas 

abusivas no contrato firmado e que há necessidade de revisão com base no Código de 

Defesa do Consumidor. Postulou a limitação dos juros no patamar de 12% ao ano, o 

afastamento da mora, a compensação e a repetição de indébito e, por fim, requereu a 

improcedência da ação de busca e apreensão. Pugnou pelo provimento do apelo, 

reformando-se a sentença de primeiro grau, com a condenação do apelado ao 

pagamento das verbas sucumbenciais. O Banco, por sua vez, sustentou que é 

permitida a capitalização mensal e que não há ilegalidade na cobrança da comissão de 

permanência. Pugnou pelo provimento do apelo. Somente o Banco apresentou contra-

razões (fls. 145/156). Vieram os autos a este Tribunal.É o relatório. VOTOS Des.ª 

Angela Terezinha de Oliveira Brito (RELATORA) Trata-se de apelação onde se discute a 

possibilidade de revisão das cláusulas fixadoras de obrigações acessórias em contrato 

de crédito pessoal garantido com cláusula de alienação fiduciária, firmado em 

20/02/2006, onde foi outorgado crédito em dinheiro ao consumidor no valor 

correspondente a R$ 23.280,00 (fls. 08/10). APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS 

BANCÁRIOS É inegável tratarem-se as relações contratuais entabuladas entre as 

pessoas físicas tomadoras de crédito e as instituições bancárias e financeiras, de 

relações de consumo. Conforme lição de Adalberto Pasqualotto, “dentre os serviços de 

consumo, o parágrafo 2º do artigo 3º inclui expressamente os de natureza bancária, 

financeira, de crédito e securitária. A oposição destes setores econômicos ao 

dispositivo é manifesta. Embora o dinheiro, em si mesmo, não seja objeto de consumo, 

ao funcionar como elemento de troca, a moeda adquire a natureza de bem de 

consumo. As operações de crédito ao consumidor são negócios de consumo por 

conexão, compreendendo-se nessa classificação todos os meios de pagamento em que 

ocorre diferimento da prestação monetária, como cartões de crédito e cheques” 



(citado por CELSO MARCELO DE OLIVEIRA, in Alienação Fiduciária em Garantia, 2003, 

Ed. LZN, p. 215). É que, nas palavras da consagrada jurista Cláudia Lima Marques, “a 

operação envolvendo crédito é intrínseca e acessória ao consumo, utilizada geralmente 

como uma técnica complementar e necessária ao consumo, seja pela população com 

menos possibilidades econômicas e sociais, que utilizam seguidamente as vendas à 

prestação, seja pelo resto da população para adquirir bens de maior valor, como 

automóveis ou casas próprias, ou simplesmente para alcançar maior conforto e 

segurança nas suas compras, utilizando o sistema de cartões de crédito” (Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor – O novo regime das relações contratuais, 2002, Ed. 

Revista dos Tribunais, pp. 429-30). Bem se vê que o crédito, na forma como é 

disponibilizado ao consumidor, funciona como produto, a ser consumido de forma final 

pelo seu tomador na aquisição de outros bens no mercado. Portanto, é inegável a 

aplicação da legislação consumerista ao contrato ora em discussão. A clareza do 

disposto no art. 3º, §2º, do CDC não vem embaçada pelo estratagema dos bancos e 

financeiras de tentarem criar uma distinção artificial entre “serviços” e “operações 

bancárias”, através da qual pretendem que somente a primeira categoria estaria 

sujeita ao CDC. A lição de Nelson Nery Júnior é clara nesse sentido, ao espancar a 

pretensa distinção: “Analisando o problema da classificação do banco como empresa e 

de sua atividade negocial, tem-se que é considerado pelo art. 3º, caput, do CDC, como 

fornecedor, vale dizer, um dos sujeitos da relação de consumo. O produto da atividade 

negocial do banco é o crédito. (...) O aspecto central da problemática da consideração 

das atividades bancárias como sendo relações jurídicas de consumo reside na 

finalidade dos contratos realizados com os bancos. Havendo a outorga do dinheiro ou 

do crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de 

consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome dinheiro 

ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será destinatário final e, 

portanto, não há que se falar em relação de consumo. Como as regras normais de 

experiência nos dão conta de que a pessoa física que empresta dinheiro ou toma 

crédito de banco o faz para sua utilização pessoal, como destinatário final, existe aqui 

presunção hominis, juris tantum, de que se trata de relação de consumo, quer dizer, de 

que o dinheiro será destinado ao consumo. O ônus de provar o contrário, ou seja, que o 

dinheiro ou crédito tomado pela pessoa física não foi destinado ao uso final do 

devedor, é do banco, quer porque se trata de presunção a favor do mutuário ou 

creditado, quer porque poderá incidir o art. 6º, nº VIII, do CDC, com inversão do ônus 

da prova a favor do consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor 

comentado pelos autores do anteprojeto, 2001, Ed. Forense Universitária, pp. 471-2, 

grifei). A jurisprudência é absolutamente uníssona no sentido de também rejeitar essa 

distinção, englobando os contratos de financiamento e mútuo dentro do conceito largo 

de prestação de serviço/fornecimento de produto, sujeito ao regime do CDC. No 

Superior Tribunal de Justiça: Os bancos, como prestadores de serviços contemplados 

no art. 3º, §2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

Precedentes do STJ. (RESP 287.828/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, julgado em 

15.05.2001). Os bancos, como prestadores de serviços especialmente contemplados no 

art. 3º, §2º, estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A 

circunstância de o usuário dispor do bem recebido através de operação bancária, 

transferindo-o a terceiros, em pagamento de outros bens ou serviços, não o 

descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pela instituição. (RESP 

190.860/MG, Terceira Turma, Rel. Min. Waldemar Zveiter, julgado em 09.11.2000). O 

CDC incide sobre contrato de financiamento celebrado entre a CEF e o taxista para 

aquisição de veículo. (RESP 231.208/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar 



Júnior, julgado em 07.12.2000).Não discrepa a orientação desta Corte: Ação revisional 

de contrato de mútuo. Aplicação do CDC. Figurando de um lado a empresa 

fornecedora de crédito e de outro o mutuário, estabelece-se cristalina relação de 

consumo, incidindo na espécie as disposições do CDC. Revisão judicial. Possível o 

exame da relação contratual pelo CDC e pelo direito comum para adequação do 

contrato aos parâmetros legais e razoáveis. (Apelação cível nº 70003818382, Décima 

Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, 

julgado em 26/09/2002). Ação revisional. Contrato de mútuo. Improcedência. 

Irresignação. Acolhimento. Possibilidade de revisão. Por força da ação intentada, 

pretende a parte devedora que sejam aferidas as possíveis ilegalidades da avenca, o 

que é cabível que perquira, inclusive, a partir das diretrizes do artigo 51 da Lei 

8.078/90. Aplicação do CDC. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à espécie, 

considerando-se o contrato firmado entre as partes como sendo de adesão, 

configurando-se, ainda, o disposto no artigo 3º, §2º, do mesmo diploma legal. 

(Apelação cível nº 70004744538, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relatora: Laís Rogéria Alves Barbosa, julgado em 12/09/2002). Ação revisional de 

contrato de abertura de credito em conta corrente e contrato de mútuo. Possibilidade 

de revisão. É assente a possibilidade de revisão judicial dos contratos para expurgá-los 

das eventuais ilegalidades. Aplicação do CDC. Não repassados os custos a terceiros a 

pessoa física, tomadora de empréstimo é "destinatária final", sendo uma relação de 

consumo típica (Lei 8078/90, art. 2). (Apelação cível nº 70000250506, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Wilson Carlos Rodycz, julgado em 

23/06/2000). O entendimento explicitado acima foi referendado pelo Superior Tribunal 

de Justiça por meio da Súmula 297 de 14 de maio de 2004, cujo enunciado ora 

transcrevo: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 

DIREITO DE O CONSUMIDOR REVISAR O CONTRATO Uma vez que não se discuta a 

aplicabilidade do CDC ao contrato firmado, é evidente o direito de o consumidor 

revisar os termos da avença, se ilegais ou abusivas as condições contratadas. O art. 6º, 

inciso V, do CDC arrola, como direitos básicos do consumidor, duas possibilidades de 

ingerência judicial sobre os termos da avença: (1) o de modificar as cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações originariamente desproporcionais; e (2) o de 

revisar o contrato em razão de onerosidade excessiva, por fato superveniente. Foi o 

reconhecimento pioneiro da função social do contrato (hoje consagrado 

expressamente no art. 421 do novo Código Civil) como limite aos abusos que o rigor do 

“Pacta Sunt Servanda” acabava permitindo nas relações privadas de todo o gênero, e 

que acabou por relativizar este princípio. De se ver que a proteção conferida ao 

consumidor é a mais ampla possível, abrangendo tanto o direito à modificação 

contratual por abuso contemporâneo à contratação, quanto o à revisão nos casos de 

obrigação de trato sucessivo, em que a modificação das condições subjacentes ao 

pacto tornem a prestação de uma das partes excessiva e desproporcional em relação 

àquela que cabe à outra parte. Aqui, no presente caso, estamos diante de hipótese da 

primeira espécie, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de 

abusividade contemporânea à contratação. O contrato em tela é, claramente, um 

contrato de adesão, uma vez que se trata de formulário impresso onde as condições 

gerais pré-estabelecidas pela instituição bancária/financeira são impostas ao 

consumidor sem qualquer possibilidade de discussão das suas cláusulas. A única 

“liberdade“ que o consumidor tem, no caso, é a de escolher entre contratar ou não. E 

uma vez que se decida pela realização do contrato, não tem mais qualquer ingerência 

sobre o tipo de contrato a ser firmado bem como sobre as cláusulas a serem 

pactuadas. Portanto, são plenamente aplicáveis ao caso em testilha as disposições do 



art. 54 do CDC que presumem a abusividade, em contratos desta espécie, das 

disposições que limitem direitos do consumidor/aderente sem o destaque, a clareza e a 

ostensividade necessárias a permitirem a imediata compreensão do seu conteúdo e do 

real alcance das obrigações assumidas. O contrato ora revisando é exemplo claro 

disso, conforme se observa no mesmo E, sendo assim, é forçoso concluir que a nulidade 

de tais cláusulas – por abusivas, em contrato de adesão - remonta à época da própria 

contratação. Não se está diante de hipótese em que a contratação fosse isenta de 

máculas e que, no curso da execução da avença, por fatores imprevistos, a obrigação 

de uma das partes tenha se tornado excessivamente onerosa. Aqui, ao inverso, o 

contrato já “nasceu” inquinado pelo vício da abusividade das obrigações acessórias 

impostas pelo fornecedor, quando este pré-definiu unilateralmente as cláusulas gerais 

do contrato de adesão de fornecimento de crédito. Porquanto, é evidente o direito de o 

consumidor revisar os termos da avença. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DAS 

CLÁUSULAS ABUSIVAS O art. 168, parágrafo único, do novo Código Civil (mera 

repetição do art. 146, parágrafo único, da codificação revogada), determina que o juiz 

deva declarar de ofício as nulidades existentes em negócio jurídico que lhe tenha sido 

dado a conhecer, mesmo que não tenham sido alegadas pelas partes. Em que pese o 

dispositivo não diferencie a possibilidade de decretação de nulidade total (anular todo 

o contrato) ou parcial (anular apenas as cláusulas abusivas), é imanente ao sistema a 

viabilidade da decretação de nulidade parcial. Não apenas em razão da nova ideologia 

implantada no sistema de direito privado pelo Código Civil de 2002, no sentido de 

prestigiar o chamado “Princípio da conservação dos contratos” (conseqüência natural 

da sua função social preconizada no art. 421, conforme Enunciado nº 22 da Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça 

Federal em Brasília, nos dias 11 a 13.09.2002; filosofia ademais explicitada no próprio 

Código pelos arts. 473, parágrafo único, 475 e 479), mas em especial porque em 

matéria de relações de consumo, a conservação do contrato é algo quase natural se 

observada a característica de essencialidade do consumo, entendido como interesse 

difuso, para a promoção do bem comum (Constituição da República, art. 3º, inciso IV) 

através da colocação à disposição do cidadão/consumidor de condições para uma 

melhor qualidade de vida. Assim, dada a essencialidade do consumo e a preocupação 

constitucional com a defesa do consumidor (Constituição da República, arts. 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e 175, parágrafo único, inciso IV; e ADCT, art. 48), não há como se 

negar a possibilidade de, com base no art. 168, parágrafo único, do novo Código Civil 

(antigo art. 146, parágrafo único, do Código Civil de 1916), declarar-se a nulidade 

apenas parcial do contrato – ainda que de ofício -, somente das cláusulas consideradas 

abusivas, como forma de recompor o equilíbrio das obrigações contratadas, equilíbrio 

este que está na base do sistema implantado pelo CDC (Lei nº 8.078/90, arts. 4º, inciso 

III, 6º, inciso V, 39, inciso V, e 51, inciso IV). A jurisprudência desta Corte tem 

endossado este entendimento: Contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia. Ação de revisão contratual. Reconhecimento de ofício. Tratando-se de 

nulidade de pleno direito, diante do que dispõem as normas do Código de Defesa do 

Consumidor, impõe-se o reconhecimento pelo juiz, independentemente de alegação 

das partes, como preceitua o parágrafo único do artigo 146 do Código Civil, afastando-

se, de ofício, a abusividade da cláusula. Precedentes do STJ. (Apelação cível nº 

70003142478, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Armando Bezerra Campos, julgado em 08/11/2001). Alienação fiduciária. Ação 

revisional de contrato de abertura de crédito fixo com garantia fiduciária. I – Controle 

difuso da licitude dos negócios jurídicos e interpretação de cláusulas contratuais. 1. 

Função social dos negócios e direitos fundamentais. Revisão judicial e relativização do 



princípio do pacta sunt servanda. Aplicação incidental do Código de Defesa do 

Consumidor: consumidor próprio. Regulação mandatória: normas de ordem pública e 

interesse social. Nulidade de pleno direito: decretação até de ofício, a qualquer tempo 

e graus de jurisdição. (Apelação cível nº 70002708493, Décima Quarta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, julgado em 

13/09/2001). No Superior Tribunal de Justiça: CC, ARTS. 145/146. NULIDADE. 

APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, POSSIBILIDADE, RECURSO 

DESPROVIDO. Em se tratando de nulidade absoluta contemplada no ordenamento 

material (CC arts. 145/146), defeso não era ao Tribunal de segundo grau apreciá-la de 

ofício. (AGEDAG 151689/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 

julgado em 30.04.1998). TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A primeira cláusula do 

contrato em tela que reclama revisão é a atinente à fixação dos juros remuneratórios, 

devidos pelo “custo” do capital mutuado/financiado e pelo risco inerente à operação, a 

ser suportado pelo mutuante/financiador. Historicamente grassa intensa divergência 

sobre a possibilidade de limitação das taxas de juros reais praticadas pelas instituições 

autorizadas a funcionar no mercado de capitais pelo Banco Central, dentre elas os 

bancos e as instituições financeiras voltadas à oferta de crédito ao público em geral. A 

questão da definição das taxas de juros encontra no revogado Código Civil de 1916 o 

seu ponto de partida. O art. 1.262, “segunda parte”, liberava completamente a sua 

fixação nos contratos de mútuo, desde que porém houvesse pactuação por escrito já 

que não se admitia, àquela época, juros remuneratórios não pactuados. O limite 

previsto nos arts. 1.062 e 1.063 (6% ao ano) dizia respeito apenas aos juros 

moratórios, e ainda assim apenas para a hipótese de não haver convenção em 

contrário ou, havendo esta, não ter sido fixada a taxa. A Lei de Usura, porém, pôs 

cobro à liberdade plena dos contratantes nesta matéria, fixando limites rígidos para os 

juros remuneratórios. Conforme se observa do art. 1º, §3º, do Decreto nº 22.626/33, 

foram limitados em 6% ao ano os juros reais no silêncio das partes (os chamados 

“juros legais”); permitida a fixação em até o dobro deste percentual, se houvesse 

estipulação por escrito (art. 1º, caput – os chamados “juros convencionais”). A Lei de 

Usura não distinguia a natureza do contrato (se mútuo ou não) nem quem eram os 

contratantes (se pessoas físicas ou jurídicas): Todos estavam sujeitos à sua limitação, 

haja vista a preocupação do então Presidente da República Getúlio Vargas em coibir os 

excessos praticados pelas práticas usurárias, conforme fica claro da leitura do 

“Considerando...” do Decreto nº 22.626/33. Tamanha a preocupação com a usura que 

a sua prática foi tipificada como infração penal, primeiro no art. 13 do Decreto nº 

22.626/33, depois no art. 4º, alínea “a”, da Lei nº 1.521/51, ainda em vigor. Contudo, a 

necessidade de reorganizar o sistema financeiro nacional levou, em 1964, à edição da 

Lei nº 4.595, a qual criou o Conselho Monetário Nacional, e, em seu art. 4º, inciso IX, o 

autorizou, através do Banco Central, a “limitar, sempre que necessário, as taxas de 

juros, descontos comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e 

serviços bancários ou financeiros”. Foram retiradas, assim, do regime da Lei de Usura, 

as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, as quais 

passaram a adotar as taxas que o próprio Banco Central, via resolução, fixasse 

casuisticamente. Esta tese foi endossada em 1976 pelo Supremo Tribunal Federal, 

conforme se observa do verbete 596 da sua Súmula de Jurisprudência Predominante: 

“As disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que 

integram o sistema financeiro nacional”. Com a sua atuação referendada pelo Pretório 

Excelso, o Banco Central editou finalmente, em 1985, a famosa Resolução nº 1.064, 

que liberou totalmente as taxas de juros para as instituições em questão, que 



passaram a praticar as taxas que melhor lhe conviessem. Veio então a Constituição da 

República de 1988, que forçou a uma reflexão sobre o tema na medida em que o seu 

art. 192, §3º, ao tratar das bases estruturais sobre as quais deveria ser remodelado o 

sistema financeiro nacional, fixou em 12% ao ano o teto máximo que as taxas de juros 

reais poderiam alcançar. Contudo, em razão da remissão feita pelo caput do art. 192 à 

Lei Complementar que deveria regulamentar esse capítulo da Constituição, o 

Presidente da República José Sarney encomendou à Consultoria-Geral da República um 

estudo sobre a auto-aplicabilidade do dispositivo em questão. De tais estudos resultou 

o Parecer Normativo SR nº 70, de 06.10.1988 (publicado no DJU de 07.10.1988) 

concluindo pela não auto-aplicabilidade do art. 192, §3º, da Constituição da República 

enquanto não fosse editada a Lei Complementar referida no caput, parecer esse que 

foi aprovado pelo Presidente da República assumindo caráter normativo por força dos 

arts. 22, §2º e 23 do Decreto nº 99.889/86 e, em conseqüência, obrigando todos os 

órgãos e entes da Administração Pública Federal ao seu cumprimento, entre os quais o 

Conselho Monetário Nacional e o Banco Central. O Partido Democrático Trabalhista 

ingressou então no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade do 

referido Parecer Normativo, dando origem assim à celebre Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 04-7-DF, relatada pelo eminente Ministro Sidney Sanches e 

julgada em 07.03.1991, onde restou vencedora, por maioria, a tese da não auto-

aplicabilidade do dispositivo constitucional que limitava os juros reais, orientação hoje 

cristalizada no Enunciado nº 648 da sua Súmula de Jurisprudência Predominante. A 

questão, porém, longe de encerrar as discussões a respeito, passou a ser abordada 

sobre um outro enfoque, em especial pela jurisprudência do extinto Tribunal de Alçada 

do Estado. Conforme se observa do julgamento dos Embargos Infringentes nº 

194.254.561 (Terceiro Grupo Cível, Rel. Juiz Jorge Alcebíades Perrone de Oliveira, 

julgado em 24.11.1995), em especial do alentado voto do eminente Relator, passou a 

ser questionada a validade do próprio julgamento proferido na ADIN nº 04, a partir do 

disposto no art. 25, inciso I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (cujo 

prazo foi prorrogado pelo art. 1º da Lei nº 8.392/91) c/c o art. 48, inciso XIII, da 

Constituição da República. A tese, extremamente inteligente e de inegável consistência 

jurídica, parte do pressuposto da revogação de toda a legislação anterior à 

Constituição da República que concedia, por delegação, poder legiferante ao Conselho 

Monetário Nacional para disciplinar a matéria atinente aos juros, pois esta, a partir de 

05.10.1988, passou a ser da competência exclusiva do Congresso Nacional, questão 

esta que não foi objeto de abordagem pelo STF no julgamento da ADIN nº 04. Mais 

recentemente, o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso editou, 

após inúmeras reedições, a Medida Provisória nº 2.172-32, de 23.08.2001 (em vigor 

indefinidamente, por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001), que 

definiu novos e modernos instrumentos de combate à usura - em complementação aos 

dispositivos ainda em vigor do Decreto nº 22.626/33 -, porém, no seu art. 4º, inciso I, 

fez questão de frisar que as suas disposições não se aplicam às instituições financeiras 

e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, as quais continuam 

regidas pelas normas legais e regulamentares que lhes são aplicáveis, ou seja pela 

legislação que confere ao Conselho Monetário Nacional, via Banco Central, poder para 

definir de modo irrestrito as taxas de juros dos seus negócios. Por fim, assistiu-se à 

revogação do art. 192, §3º, da Constituição da República por força da Emenda 

Constitucional nº 40/2003, o que prejudica (para contratos firmados já sob a sua 

vigência) qualquer tipo de discussão sobre a auto-aplicabilidade ou não do revogado 

limite de 12% ao ano para os juros reais. A questão, porém, não se limita apenas a 

uma discussão constitucional sobre a auto-aplicabilidade do art. 192, §3º, da 



Constituição da República e/ou sobre a aplicação do Decreto nº 22.626/33 às 

instituições financeiras a partir do termo de vigência fixado pelo art. 25, inciso I, do 

ADCT (para os contratos anteriores à Emenda Constitucional nº 40/2003); ou sobre a 

existência de um possível vazio normativo no sistema, para as instituições financeiras, 

a partir da revogação do art. 192, §3º, da Constituição (para os contratos firmados 

após a EC 40/03), na medida em que não pode ser esquecida, como antes já afirmado, 

a plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato em questão.As 

disposições do Estatuto Consumerista são suficientes, por si só, para autorizar a 

redução das taxas abusivas de juros remuneratórios em contrato de adesão. Assim, os 

fundamentos constitucionais que, porventura, venham a ser utilizados para a limitação 

dos juros devem ser desconsiderados, tendo em vista o resultado do julgamento da 

ADIN nº 04 e o disposto no art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99. De fato, todo o 

sistema de proteção das relações de consumo estabelecido pelo CDC tem no equilíbrio 

entre as obrigações assumidas pelo fornecedor e pelo consumidor a sua principal 

preocupação, desde o momento em que considera, “a priori”, a vulnerabilidade do 

consumidor presumindo-o parte mais fraca na relação, como quando veda de forma 

enérgica a validade de cláusulas ou exigências que coloquem o consumidor em uma 

situação de desvantagem. Reza o art. 39, inciso V, do CDC: “É vedado ao fornecedor de 

produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas: exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva”. Por seu turno, o art. 51, inciso IV: “São nulas de pleno 

direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade”. Os dois dispositivos citados, pela clareza solar do que dizem, dispensam 

maiores comentários, sendo então de se considerar, no caso concreto, quais as razões 

que teriam justificado, por parte do fornecedor, a imposição de taxa de juros 

remuneratórios mensais de 1,98% (os quais, mediante a capitalização, atingem o 

montante anual de 26,5261%). Não há nos autos ou no contrato, justificativa alguma 

para juros remuneratórios em patamar tão elevado, muito embora o dever de 

informação prévia e “ADEQUADA” sobre a taxa efetiva anual de juros que o art. 52, 

inciso II, do CDC impõe ao fornecedor, em contratos que envolvam a outorga de crédito 

ou a concessão de financiamento ao consumidor. Para que não se considere abusiva a 

taxa praticada no contrato ora em exame é necessária informação prévia, adequada e 

consistente sobre as razões do porquê a obrigação de uma das partes (a do 

consumidor) sofreu acréscimos tão excessivos. E tal não foi informado, muito menos 

provado. É usual, sabemos, a alegação de que os Bancos, para suportarem os encargos 

do mútuo/financiamento concedido ao consumidor, tomam em outras instituições 

financeiras os recursos necessários para a operação, praticando então, nesta operação 

entre bancos, as taxas de mercado. A questão, porém, para merecer um exame mais 

analítico exigiria, no mínimo, que viesse comprovada nos autos, pelo banco/financeira, 

tais supostas considerações, o que absolutamente não é o caso. Não fosse já o disposto 

no art. 333, inciso II, do CPC sobre a regra geral de divisão do ônus da prova no 

processo civil, ou a clareza do 52, inciso II, do CDC ao impor ao fornecedor o dever de 

informar sobre os juros em contrato de outorga de crédito, seria mesmo de se invocar, 

em última hipótese, a inversão do ônus da prova nas relações de consumo onde houver 

manifesta hipossuficiência do consumidor (no caso há evidente vulnerabilidade jurídica 

pois o consumidor nada sabe sobre os meandros das negociações supostamente 

operadas pelo banco para tomar capital no mercado) como fundamento para exigir do 

banco/financeira, a comprovação das razões concretas que levaram à imposição, ao 

consumidor, de exigência claramente excessiva, abusiva e afrontosa à boa-fé, no caso 



a cobrança de juros remuneratórios mensais considerados abusivos. O caráter abusivo 

da taxa escolhida pelo fornecedor no contrato vem evidenciado no fato de que um 

exame sobre a evolução do tratamento dado às taxas dos juros no país demonstra 

uma opção pelo percentual de 12% ao ano como sendo, historicamente, o limite do 

razoável como custo do capital mutuado/financiado, constituindo-se em prática 

usurária o que excedesse daí. Nesse sentido, exemplificativamente, citam-se os arts. 

1º, caput, do Decreto nº 22.626/33; o art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional 

(aqui são juros MORATÓRIOS); o revogado art. 192, §3º, da Constituição da República; 

e o art. 591 do novo Código Civil, em face da sua remissão ao art. 406 que, por sua vez, 

remete ao CTN, conforme Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil promovida pelo 

Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal em Brasília, nos dias 11 a 

13.09.2002. Nesse mesmo sentido, de revisar os contratos exclusivamente com base no 

CDC, afirma o eminente Des. Aymoré Roque Pottes de Mello, em acórdão lapidar sobre 

o tema, que “sob os fundamentos do Código de Defesa do Consumidor, a estipulação 

do preço do dinheiro encontra limite nos princípios da eqüidade retributiva e da boa-fé 

objetiva dos negócios jurídicos, âmbito em que o abuso de poder econômico e o 

excesso de onerosidade dos encargos pecuniários unilateralmente pactuados 

caracterizam conduta de lesa-cidadania, promovendo o enriquecimento ilícito do 

credor e o simultâneo empobrecimento sem causa do devedor. Limitação do excesso 

de onerosidade a 12% ao ano” (Apelações cíveis conexas nº 70000935684 e 

70000935759, Décima Quarta Câmara Cível, julgadas em 08.06.2000). Ainda: Contrato 

de financiamento com alienação fiduciária em garantia. Ação de revisão contratual. 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Invalidade das parcelas acessórias 

abusivas. A invalidade parcial das cláusulas contratuais que fixaram as parcelas 

acessórias decorre da inobservância do disposto no art. 52 da Lei nº 8070/90, 

entendido o credor fiduciário como fornecedor, já que a atividade bancária/fiduciária 

integra o conceito de serviço, nos termos do artigo 3º, parágrafo 2º, daquele diploma 

legal (Código de Defesa do Consumidor). (Apelação cível nº 70003142478, Décima 

Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Armando Bezerra 

Campos, julgado em 08/11/2001). Em sendo assim, reduzo os juros remuneratórios ao 

patamar de 12% ao ano. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS A capitalização dos juros é 

admitida apenas nas hipóteses expressas previstas em lei, ou seja, (1) anualmente 

sobre os saldos líquidos em conta-corrente (art. 4º do Decreto nº 22.626/33); (2) 

anualmente para os contratos de mútuo feneratício firmados na vigência do novo 

Código Civil (art. 591, “in fine”); (3) por período inferior, quando houver autorização 

legislativa expressa (Súmula nº 93 do STJ), como ocorre, exemplificativamente, com as 

cédulas de crédito rural, comercial e industrial; e (4) em qualquer periodicidade, 

quando tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28, §1º, I, da Lei nº 

10.931/04. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado quando já 

em vigor as regras do Novo Código Civil que prevê a incidência de capitalização dos 

juros remuneratórios em periodicidade anual. Dispõe o art. 591 que “Destinando-se o 

mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, 

não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização 

anual”. (grifo nosso). Assim, havendo autorização expressa em lei, a incidência de 

capitalização dos juros remuneratórios contratados não vai afastada, sendo, 

entretanto, permitida apenas em periodicidade anual. TERMO INICIAL DA MORA É de 

serem afastados os efeitos da mora derivados do inadimplemento das parcelas 

abusivas fixadas no contrato enquanto tramitar a presente revisional. Estando “sub 

judice” o contrato, o crédito dele decorrente perdeu a sua liquidez e, 

conseqüentemente, a sua exigibilidade, até que se decida conclusivamente a respeito. 



Logo, a mora deve ser afastada com efeitos “ex tunc”, até o momento em que seja 

apurado o valor real do eventual débito ainda pendente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

Trata-se de acréscimo sobre o valor do débito que, a teor de jurisprudência 

consolidada, deve ser afastado, esteja ele cumulado com a correção monetária ou não. 

A Súmula nº 30 do Superior Tribunal de Justiça (“a comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis”) e o item 7 da Portaria nº 04, de 13.03.1990, 

da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que aditou o elenco de 

cláusulas abusivas do art. 51 do CDC (são nulas de pleno direito as cláusulas que 

“estabeleçam cumulativamente a cobrança de comissão de permanência e correção 

monetária”) são claros no sentido de vedar a possibilidade de cumulação destes dois 

fatores na medida em que teriam a mesma finalidade: a de, no mínimo, corrigir o valor 

real da moeda. Muito embora não haja a superposição dos dois índices, a 

jurisprudência é igualmente remansosa no sentido de ser dada preferência à correção 

monetária para o fim de atualizar o débito. Merece transcrição, sobre o tema, 

passagem do excelente voto proferido pela eminente Juíza de Direito Convocada, Dr.ª 

Cláudia Maria Hardt, por ocasião do julgamento nesta Câmara da Apelação-cível nº 

70006785422, ocorrido na sessão de 27.11.2003, onde assim consta do voto condutor 

do julgamento unânime: “... mesmo quando prevista a comissão de permanência 

(normalmente incidente no inadimplemento) de forma apartada à correção monetária, 

é vedada a aplicação daquela sob qualquer pretexto. Isto ocorre em razão de que dita 

verba se apresenta demasiadamente onerosa, submetendo o devedor a uma taxa 

desconhecida a imposta pelo credor (ofensa ao art. 115, 2ª parte, do Código Civil, o 

que gera desequilíbrio entre os contratantes. Para a apuração geral dos encargos, se 

revela suficiente a incidência da correção monetária, dos juros e da multa”. Ademais, o 

Superior Tribunal de Justiça veda a incidência da comissão de permanência cumulada 

com os juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual. Neste sentido, 

colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL. AGRAVO NO RECURSO 

ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESOLUÇÃO 1.128/86 

DO BACEN. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS 

MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CONTRATUAL. CUMULAÇÃO. Nos 

contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras, admite-se a incidência 

da comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada 

com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual. 

Na hipótese de haver cumulação, esses encargos devem ser afastados para manter-se 

tão-somente a incidência da comissão de permanência. Precedentes. Parcialmente 

provido o agravo no recurso especial. (AgRg 451233/RS, Ministra Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, j. 21/08/2003) No caso concreto, há previsão contratual da sua 

incidência cumulativa, seja dos juros remuneratórios, seja dos encargos moratórios. 

Assim, a vista do que determina o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor e, 

considerando que a incidência da comissão de permanência importa em maior 

onerosidade ao consumidor em afronta a esse dispositivo aqui referido, deve ser 

afastada a sua incidência, vigorando apenas para o caso de mora as estipulações 

contratuais expressas e claramente definidas percentualmente na contratação. 

Destarte, mantenho a sentença nesse particular. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA Esta 

Câmara tem firmado, em seguidos arestos, o entendimento de que a atualização 

monetária nos contratos de consumo deve ter como parâmetro a variação do Índice 

Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas, pois é consenso 

tratar-se do índice que melhor reflete a escalada inflacionária. Assim, ante a incerteza 

sobre o fator de atualização a ser aplicado no caso concreto, vai fixada a correção 

monetária para esse fim, adotando-se o IGP-M como índice. TARIFA DE OPERAÇÕES 



ATIVAS, COMISSÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO, TARIFA DE ANÁLISE CADASTRAL, TAXA 

DE ABERTURA DE CRÉDITO E OUTRAS RELATIVAS A COBRANÇA DE DESPESAS PELA 

CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. A ampla e variada denominação utilizada como 

tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as despesas administrativas com o 

financiamento para a aquisição de bens móveis, com cláusula de garantia de alienação 

fiduciária, se afiguram de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua 

a adesão às condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras. Trata-se, 

portanto, de encargo contratual que, apesar de não encontrar vedação na legislação 

expedida pelo BACEN, mostra-se abusivo porque evidencia a vantagem exagerada da 

instituição financeira quando do aporte de recursos cobrados em face do 

financiamento. Ressalto que o abuso se revela quando, aparentemente, a instituição 

financeira usando de um direito regular age de maneira a distorcer a finalidade do 

crédito causando prejuízo ao consumidor, porque transfere o custo administrativo da 

operação para a parte hipossuficiente da relação jurídica. Em se tratando de contrato 

de adesão aflora o fenômeno da massificação das cláusulas contratuais em que a uma 

das partes não resta senão jungir sua vontade a determinações pré-estabelecidas, 

notadamente no que respeita ao crédito disponibilizado ao consumidor. A questão, a 

meu sentir, está fulcrada na preservação da boa-fé e no controle da eqüidade 

contratual. As operações de crédito estão abrangidas pelo regime jurídico do CDC, até 

porque dúvida não há sobre a natureza jurídica da atividade bancária que se qualifica 

como empresarial. Analisando o problema à luz da moderna conceituação de bancos 

múltiplos ante a concorrência existente no mercado, revela-se com maior intensidade o 

atendimento ao cliente no que respeita as operações de crédito, bem como na 

melhoria da prestação de serviços. Não obstante essa maior qualificação no 

fornecimento de produtos ou de serviços pelas instituições financeiras haverá de ser 

resguardado o princípio da equivalência contratual instituído como base das relações 

jurídicas de consumo (art. 4º, III e art. 6º, II do CDC). Nesse contexto, tenho que a 

cobrança de taxa ou de tarifa que se traduza em despesa administrativa da instituição 

financeira para a concessão de financiamento se caracteriza como vantagem 

exagerada na medida em que não condiz com a remuneração que envolva a outorga 

de crédito, nos termos do art. 52 do CDC. Não se pode olvidar ainda que os juros 

remuneratórios já correspondem à lucratividade da operação de financiamento e, 

portanto, a malsinada taxa e/ou tarifa “não se destina, assim, evidentemente, a 

remunerar um serviço prestado ao cliente”, como referido pelo eminente Des.Carlos 

Alberto Etcheverry, ao tratar do tema com o percuciente e abalizado conhecimento 

que lhe é peculiar, enquadrando dita cobrança como abusiva, nos termos do art. 51, IV 

do CDC. Disso resulta que a álea normal da operação de crédito entendida como risco 

previsto que o contratante deve suportar, ou mesmo de ocorrência presumida em face 

da peculiaridade do mútuo, deve seguir os parâmetros do CDC que sinalizam a 

preservação da natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes dentre outras 

circunstâncias (art. 51, §1º, n° III). Sendo assim, de ofício, opera-se o afastamento da 

cobrança da taxa e/ou tarifa incidente na outorga do financiamento, por se configurar 

obrigação iníqua e abusiva na medida em que coloca o consumidor em desvantagem 

exagerada, proclamando, ainda, flagrante ofensa à boa-fé e a eqüidade contratual 

(art. 51, IV do CDC). IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. ABUSIVIDADE 

QUANTO À FORMA DE COBRANÇA DILUÍDA NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. É 

indiscutível que o IOF é devido nas operações de crédito por conta dos contratos de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, conforme o disposto na Lei nº 

5.143, de 20.12.1966, regulamentada pelo Decreto nº 2.219, de 02.05.1997, cuja 

incidência se dá nas “operações de crédito realizadas por instituições financeiras”. 



Observo que a expressão ‘operações de crédito’, nos termos do referido regulamento 

compreende o “empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e 

desconto de título” (art. 3º, § 4º do Decreto nº 2.219/97). A legislação ainda determina 

às instituições financeiras a responsabilidade pela cobrança do tributo – IOF e o seu 

recolhimento ao Tesouro Nacional (art. 5º do Decreto nº 2.219/97). No que respeita a 

cobrança do IOF, esta deverá se realizar “na data da entrega ou colocação dos 

recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 10 do Decreto nº 2.219/97). De 

outra feita, o fato gerador do referido tributo – IOF, “é a entrega de moeda nacional 

ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do 

interessado, em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou 

posta à disposição por este”, consoante os precisos termos do art. 11 do Decreto nº 

2.2129/97. No âmbito da norma tributária, o que importa para fins de incidência do 

tributo – IOF, é o momento da celebração do contrato de financiamento. Tal 

compreensão vem escorada no inciso I do art. 63 do CTN (Lei nº 5.172/66), assim 

vertido: “Art. 63 – O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, 

câmbio e seguro, e sobre operações relativas a título e valores mobiliários tem como 

fato gerador: I – quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total 

ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua 

colocação à disposição do interessado”.(grifei) Como visto, o IOF deve incidir no 

percentual determinado na legislação (art. 7º do Decreto nº 2.291/97) e sobre o 

montante total ou parcial do financiamento, quando da liberação do valor que 

constitua a obrigação contratual firmada entre as partes. Na linha da compreensão 

vazada, destaco o julgado do STJ: “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE 

CRÉDITO ENTRE EMPRESA E O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BNDES. 

DECRETO Nº 1.764/95. ART. 110 DO CTN. INCIDÊNCIA NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO 

DO CONTRATO. I - A norma que reduziu a zero a alíquota do imposto incidente nas 

operações de crédito do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - BNDES, o Decreto 

nº 1.764/95, não pode, data maxima venia, retroagir para atingir contratos ajustados 

em datas anteriores, ainda que não tenham sido entregues os valores correspondentes 

ao pacto de financiamento realizado antes do início da vigência da referida norma. II - 

Ante a impossibilidade de alteração dos conceitos advindos do Direito Privado (art. 110 

do CTN), o que importa, in casu, para fins de incidência da norma tributária, é o 

momento da celebração do contrato de financiamento com o BNDES, porquanto 

vinculador da vontade das partes, para fins de ocorrência do fato gerador do Imposto 

sobre Operações Financeiras - IOF. III - Recurso especial provido” (Resp. 324361/BA, 

rel. Min. Francisco Falcão, j. em 21.10.2004). Contudo, deve-se fazer uma ressalva no 

concernente à distinção das operações de abertura de crédito e de mútuo 

(financiamento), não apenas pela sua denominação o que, por si só, seria irrelevante, 

mas sim por serem distintas em suas estruturas jurídicas. É que no mútuo, o valor do 

principal é sempre alocado, necessariamente, já quando de sua contratação. No 

contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária o montante é totalmente 

disponibilizado no momento da adesão do consumidor, sendo, portanto, desde logo 

conhecido o valor efetivo da dívida. In casu, o IOF incide em uma única vez e sobre o 

valor total disponibilizado quando da contratação do financiamento. Diferentemente, 

na abertura de crédito a instituição financeira coloca certo valor máximo à disposição 

do consumidor que poderá utilizá-lo ou não, consoante certo cronograma de 

desembolso. O que mais distingue esse contrato de outras operações é a obrigação 

assumida pela instituição financeira, porquanto esta não transfere a quantia que 

empresta, mas simplesmente a coloca à disposição do cliente. Nesta hipótese, o IOF 



incide sobre a quantia apropriada pelo consumidor de forma parcial, haja vista que a 

cada retirada do crédito este sofrerá a tributação. Em face de tais peculiaridades se 

revela abusiva a cobrança do IOF incidente nas parcelas contratadas do financiamento 

em questão. Primeiro, porque se afigura flagrante a ofensa ao disposto no inciso I do 

art. 63 do CTN (Lei nº 5.172/66), haja vista que o fato gerador é o momento em que 

efetivada a entrega do montante financiado. Até porque, o tributo é devido “na data 

da entrega ou colocação dos recursos à disposição do interessado” (inciso VII do art. 10 

do Decreto nº 2.219/97). Segundo, a instituição financeira ao diluir a cobrança do IOF 

sobre as prestações do financiamento faz incidir, também, os juros remuneratórios e os 

encargos contratuais da mora, ao efeito de proporcionar o desequilíbrio do contrato. 

Esta vantagem se presume exagerada e ofende os princípios fundamentais que 

estabelecem as normas de proteção e defesa do consumidor (CDC, §1º do art.51). Na 

esteira do entendimento explicitado, destaco a jurisprudência da Corte, no ponto que 

interessa saber: “ACAO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PACTO 

ADJETO DE ALIENACAO FIDUCIARIA E ACAO CAUTELAR INCIDENTAL INOMINADA, 

CONEXAS COM ACAO DE DEPOSITO POR CONVERSAO. (...) IMPOSTO SOBRE 

OPERACOES DE CREDITO - IOF E TAXA DE ABERTURA DE CREDITO. TRIBUTO DEVIDO 

PELO BANCO NO CONTRATO ADESIVO, CONFIGURANDO ABUSO DE PODER 

ECONOMICO O SEU REPASSE PARA A FINANCIADA. IGUALMENTE ABUSIVA A 

COBRANCA DE "TAXA DE ABERTURA DE CREDITO", VEZ QUE OS JUROS 

REMUNERATORIOS AGREGADOS AO FINANCIAMENTO JA ABRANGEM EVENTUAIS 

DESPESAS COM CONCESSAO DO CREDITO. (...) (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70001454180, 

DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: AYMORÉ 

ROQUE POTTES DE MELLO, JULGADO EM 26/10/2000) “ Diante disso, tenho por 

caracterizada uma obrigação iníqua e abusiva que coloca o consumidor em 

desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e a eqüidade contratual, 

consoante os termos do art. 51, IV do CDC, razão porque, de ofício, afasto essa forma 

de cobrança do tributo por ser nula de pleno direito. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE 

CRÉDITOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO Uma vez declarada a abusividade das cláusulas 

que exigem acessórios excessivos sobre o valor mutuado/financiado, mostra-se 

necessário apurar o valor real do débito oriundo do contrato revisando. Caso os 

cálculos venham a apurar a existência de saldo devedor, deverão então ser 

compensados os pagamentos a maior que tenham sido efetuados no curso da 

contratualidade. Contudo, caso já esteja quitado o contrato, os valores eventualmente 

pagos a maior devem ser devolvidos, na forma simples, devidamente atualizados pelo 

IGP-M desde o desembolso e contando juros legais, desde a citação na presente ação. 

Neste último caso, confirmando-se a quitação do contrato, deve ser determinado 

também o levantamento imediato da garantia que pende sob o bem alienado 

fiduciariamente, expedindo-se os ofícios necessários. BUSCA E APREENSÃO CONEXA A 

ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69 tem, como é sabido, na 

mora do devedor o seu fundamento jurídico. No caso concreto, em razão da 

aplicabilidade do CDC ao contrato revisando e da conseqüente declaração de nulidade 

de diversas cláusulas que exigiam encargos abusivos, a liquidez e a própria 

exigibilidade do crédito oriundo do contrato acabaram sendo afastadas. Por 

conseguinte, sendo a mora o pressuposto da ação de busca e apreensão, e uma vez 

que ela tenha sido descaracterizada pela cobrança de encargos considerados abusivos, 

o fato então, é que a pretensão de retomada do bem mostra-se, ao fim e ao cabo, 

juridicamente impossível. Neste passo copiosa jurisprudência da Câmara: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, TENDO EM VISTA A 

EXCESSIVA ONEROSIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS, COM 



CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. (Apelação Cível Nº 70012696274, 

Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto 

Etcheverry, Julgado em 09/02/2006). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

(DL 911/69). MORA AFASTADA EM FACE DA EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS E/OU 

ABUSIVOS. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 267, INC. VI, DO CPC. 

Embora incabível, em sede de Ação de Busca e Apreensão, a revisão do contrato 

celebrado entre as partes, a exigência de encargos ilegais e/ou abusivos afasta a mora, 

o que impõe o reconhecimento da carência de ação, que resta extinta, de ofício, sem 

julgamento de mérito. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70008580581, Décima 

Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, 

Julgado em 24/06/2004) Em sendo assim, julgo extinta sem julgamento do mérito a 

ação de busca e apreensão, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Por tais 

fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao apelo do Banco e dar 

provimento parcial ao apelo do autor para limitar os juros remuneratórios em 12% ao 

ano, afastar a mora e permitir a compensação e a repetição de indébito. E, de ofício, 

vedar a cobrança da taxa/tarifa de abertura de conta e afastar a forma de cobrança 

do IOF. Ação de busca e apreensão julgada extinta, com fulcro no art. 267, inciso VI, do 

CPC. Por ter o autor da ação revisional decaído de parte mínima do pedido, responderá 

o Banco pela integralidade das custas e honorários, estes fixados em R$ 1.600,00, em 

face do artigo 21, parágrafo único do CPC. Des. Breno Pereira da Costa Vasconcellos 

(PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com a Relatora. Des. Carlos Alberto Etcheverry 

Divirjo da eminente relatora no que diz respeito aos juros remuneratórios. Licitude da 

taxa de juros remuneratórios pactuada Dispõe o Decreto nº22.626, de 7 de abril de 

1933, que é “vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer 

contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal (Código Civil, art. 1062).” A 

norma legal à qual se faz remissão dispõe que “A taxa dos juros moratórios, quando 

não convencionada (art. 1.262), será de 6% (seis por cento) ao ano.” Com isso, passava 

a ser considerada usurária uma taxa de juros remuneratórios que excedesse a 12% ao 

ano. Dada a remissão feita no dispositivo legal primeiramente referido, é forçoso 

reconhecer que tal limite sofreu alteração com a entrada em vigor do Código Civil de 

2002, cujo art. 406 estabelece, para a mesma hipótese de não estipulação de juros 

moratórios, que deve ser utilizado a taxa estiver em vigor “para a mora do pagamento 

de impostos devidos à Fazenda Nacional”, que é de 1% ao mês, nos termos do art. § 1º 

do art. 161 do Código Tributário Nacional. Logo, nos contratos celebrados a partir de 

12 de janeiro de 2003, data da entrada em vigor do novo Código Civil, como ocorre 

neste caso, o limite para a taxa de juros remuneratórios é de 24% ao ano. Este limite 

não foi ultrapassado no caso concreto, pois da taxa estipulada – 26,5261% ao ano - 

deve ser descontada a inflação verificada no período estabelecido para o pagamento 

das prestações, que não será inferior a 4%. ao ano. Tratando-se os juros do fruto do 

capital aplicado, é evidente que neles não pode ser incluído o que corresponder à mera 

reconstituição do poder aquisitivo da moeda. Entendimento diverso poderia conduzir a 

resultados inaceitáveis, considerando-se que a intenção inequívoca das partes é 

realizar negócio jurídico oneroso. Pense-se, por exemplo, em contrato de 

financiamento para amortização em doze parcelas, com taxa de juros de 48% ao ano, 

reduzidos a 24%, sem considerar o fato de que a inflação, no mesmo período, foi de 

24%... Mantenho a sentença, portanto, embora, friso, por razões diversas. DES. BRENO 

PEREIRA DA COSTA VASCONCELLOS - Presidente - Apelação Cível nº 70024248684, 

Comarca de Porto Alegre: "POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO 

DO AUTOR DA AÇÃO REVISIONAL, VENCIDO O VOGAL. À UNANIMIDADE, NEGARAM 



PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO" Julgadora de 1º Grau: DRA. ADRIANA DA SILVA 

RIBEIRO 

 

10. APELAÇÃO. CÉDULA RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA 

MORATÓRIA. REDUÇÃO PARA 2%. APLICAÇÃO DO CDC. A comissão de permanência não pode 

ser aplicada nos contratos de cédulas de crédito rural. Precedentes do STJ. A multa prevista no 

artigo 71 do Decreto-Lei nº 167/67 de 10% não pode ser confundida com pena convencional de 

caráter sancionatório e, assim, por ser multa moratória, deve ser reduzida para 2%, conforme 

determina o CDC, aplicado nos contratos de cédula rural. V. V. P. Se a relação constante da 

cédula de crédito não se trata de relação de consumo, possível será a cobrança de multa no 

percentual de 10%, previsto no instrumento da avença. (TJMG; APCV 1.0035.08.115926-7/0011; 

Araguari; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 08/10/2009; DJEMG 

05/11/2009) 

 

11. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA ORAL, DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DO 

FEITO. TESTEMUNHAS SERIAM AS MESMAS QUE ASSINARAM O TERMO DE OCORRÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE. INTERESSE EVIDENTE. PROVA PERICIAL. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS 

PROVAS. SENTENÇA FUNDAMENTADA NA RESOLUÇÃO 456/2000, CA ANEEL. AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DÇ MEMORIAIS. AUSÊNCIA DA FASE INSTRUTÓRIA 

AFASTAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS JÁ QUE INEXISTENTE A POSSIBILIDADE DE 

DEBATES ORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DOCUMENTO UNILATERAL QUE 

CARECE DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE SER LAVRADO NA PRESENÇA DO RESPONSÁVEL 

PELA UNIDADE. INOBSERVÂNCIA. SUA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO É ABSOLUTA. 

CONSEQÜENTE AFASTAMENTO DA COBRANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ARTIGO 2O, DA LEI Nº 8.078/90. DANOS 

MORAIS. INEXISTÊNCIA. Não comprovação de imputação de crime em nome da pessoa física e 

de abuso do direito de suspensão do fornecimento de energia elétrica. Serviço público essencial 

que deve atender aos interesses da coletividade em detrimento do particular. (TJSP; APL-Sum 

7366025-2; Ac. 4131123; São Paulo; Trigésima Sétima Câmaras de Direito Privado; Rel. Des. Luís 

Fernando Balieiro Lodi; Julg. 07/10/2009; DJESP 03/11/2009) 

 

12. PROCESSUAL. CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITE. AUSÊNCIA. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. MULTA. INACUMULABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 

POSSIBILIDADE. MULTA POR INADIMPLEMENTO. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. Mostra-se inócua, 

de acordo com o disposto no art. 420 do CPC, o deferimento de prova pericial, prolongando-se a 

fase instrutória quando a natureza da matéria em tese e os elementos probatórios constantes 

no processo autorizam o julgamento da lide, inviabilizando a ocorrência de cerceamento de 

defesa. - Segundo o artigo 2º do CDC, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, 

não se enquadrando nesse conceito a pessoa jurídica que adquire capital a ser utilizado em sua 

cadeia de produção, como consumidor intermediário e não destinatário final. - Não há limitação 

legal para a taxa de juros remuneratórios quando se trata de instituições financeiras em geral. - 

É permitida a cobrança de comissão de permanência limitada à taxa estipulada no contrato e 

não cumulada com correção monetária e multa moratória. - É possível a capitalização mensal 

de juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada em contrato firmado após a 

vigência da medida provisória nº 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001. 

- Em não se tratando de relação de consumo, inexistem motivos para limitação da multa por 

inadimplemento em 2%, sendo o percentual de 10% aceitável. (TJMG; APCV 1.0439.08.084420-



2/0011; Muriaé; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Irmar Ferreira Campos; Julg. 

08/10/2009; DJEMG 29/10/2009) 

 

13. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

COOPERATIVA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE. 1. Representação processual. Prescindível a juntada do estatuto social se 

inexiste fundada dúvida acerca da legitimidade dos representantes. Precedentes do STJ. 2. 

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso (relação cooperativa-cooperado), 

porquanto à emissão de Cédula de produto rural subjaz a finalidade de captação, pelo 

cooperado, de recursos financeiros junto à cooperativa, comprometendo-se aquele a entregar, 

em quitação, o produto. 3. Multa deve ser reduzida para 2%, à luz do Diploma Consumerista. 4. 

Cédula de produto rural que preenche todos os requisitos legais (art. 3º da Lei n. 8929/04). 

Demonstração da contraprestação por parte da cooperativa. Inviabilidade de inversão do ônus 

da prova no caso concreto: ausente verossimilhança nas alegações do consumidor (art. 6º, VIII, 

do CDC). 5. Abatimento de produto entregue em momento anterior ao ajuizamento da 

execução. 6. Inexistência de excesso. Execução para entrega de coisa incerta não convertida em 

execução para pagamento de quantia certa. Inviabilidade de se pretender discutir critérios de 

conversão. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO. APELO PROVIDO EM 

PARTE. (TJRS; AC 70031137482; Arroio do Tigre; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª 

Judith dos Santos Mottecy; Julg. 22/10/2009; DJERS 29/10/2009; Pág. 59) 

 

14. DANO MORAL TELEFONE INSTALADO EM NOME DO AUTOR. PROCEDÊNCIA. 1. Tendo 

sido a inscrição do autor nos cadastros de devedores inadimplentes decorrente de 

inadimplência de terminal telefônico ligado em nome do autor por terceiros, de rigor a 

condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois esta deve responder 

pelos danos decorrentes do defeito do serviço prestado. 2. As normas protetivas do C.D.C. 

constituem-se um princípio de garantia. 3. Indenização reduzida para R$ 4.000,00. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; RCív 71002044915; São Lourenço do Sul; Primeira Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; Julg. 22/10/2009; DJERS 28/10/2009; Pág. 121) 

 

 

15. DANO MORAL TELEFONE INSTALADO EM NOME DO AUTOR. PROCEDÊNCIA. 1. Tendo sido a 

inscrição do autor nos cadastros de devedores inadimplentes decorrente de inadimplência de 

terminal telefônico ligado em nome do autor por terceiros, de rigor a condenação da ré ao 

pagamento de indenização por danos morais, pois esta deve responder pelos danos decorrentes 

do defeito do serviço prestado. 2. As normas protetivas do C.D.C. constituem-se um princípio de 

garantia. 3. Indenização fixada que não deve ser modificada, uma vez que adequada ao caso 

concreto e de conformidade com a jurisprudência desta Turma Recursal. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS; RCív 71002039451; Pelotas; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. 

Leandro Raul Klippel; Julg. 22/10/2009; DJERS 28/10/2009; Pág. 118) 

 

16. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. 

EMPRÉSTIMO REALIZADO EM NOME DA AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS DE 

CRÉDITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Tendo a inscrição da autora nos cadastros de devedores 

inadimplentes sido decorrente de inadimplência de empréstimo feito em nome da requerente 

por terceiros, de rigor a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois 

esta deve responder pelos danos decorrentes do defeito do serviço prestado. 2. As normas 

protetivas do C.D.C. constituem-se um princípio de garantia. 3. Indenização majorada para R$ 

4.500,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. (TJRS; RCív 



71002037547; Arroio do Meio; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Leandro Raul Klippel; 

Julg. 22/10/2009; DJERS 28/10/2009; Pág. 120) 

 

 

a. Integra do Acórdão: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. empréstimo realizado EM NOME DA 

AUTORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS NEGATIVOS DE CRÉDITO. PROCEDÊNCIA 

DA AÇÃO. 1. Tendo a inscrição da autora nos cadastros de devedores 

inadimplentes sido decorrente de inadimplência de empréstimo feito em nome 

da requerente por terceiros, de rigor a condenação da ré ao pagamento de 

indenização por danos morais, pois esta deve responder pelos danos 

decorrentes do defeito do serviço prestado. 2. As normas protetivas do C.D.C. 

constituem-se um princípio de garantia. 3. Indenização majorada para R$ 

4.500,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO RÉU 

IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de 

Direito integrantes da Primeira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais 

Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO 

AO RECURSO DA AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO 

REQUERIDO. Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores Dr. Ricardo Torres Hermann (Presidente) e Dr. Luis Francisco Franco. 

VOTOS Dr. Leandro Raul Klippel (RELATOR) Cuidam os presentes autos de 

pedido de indenização pelo dano moral, tendo como fundamento indevida 

inscrição da requerente junto a cadastro de devedores inadimplentes. Relatou 

a autora ter sido inscrita em cadastro de devedores inadimplentes, em razão 

da inadimplência relativa a empréstimo contraído em seu nome, o qual nunca 

contratou. Juntou cópia de processo anterior, onde foi realizada perícia 

grafodocumentoscópica, onde restou constatada a fraude na contratação do 

empréstimo. Alegou a requerida, por sua vez, a inexistência de abusividade na 

inscrição do nome da requerente, em razão da inadimplência. Em face destas 

alegações, a manutenção da sentença que condenou a ré ao pagamento de 

indenização pelo dano moral se impõe, mormente que a empresa-ré não 

trouxe aos autos qualquer elemento de prova que pudesse, ao menos, trazer 

indícios que não são verdadeiras as assertivas da inicial, sendo aplicadas as 

regras de inversão do ônus da prova trazidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor, evidentemente aplicável à espécie por força do disposto no seu 

art. 17. Um dos princípios cardeais do C.D.C. é o da inversão do ônus da prova, 

conforme art. 6º, VIII, quando for verossímil a alegação, segundo as regras 

ordinárias de experiência. Destarte, milita a favor do consumidor esta presunção de 

defeito da prestação do serviço, e incumbe ao fornecedor desfazê-la, produzindo 

inequívoca prova liberatória. Igualmente quanto ao dano e o quantum devido cumpre 

ao fornecedor demonstrar a sua inexistência ou inconsistência. Portanto, caberia à 

demandada trazer aos autos provas de que efetivamente o autor era seu cliente, e que 

a inscrição realizada era lícita, pelo fato de que o débito inscrito devia ser atribuído à 

parte autora, comprovando tal situação de qualquer forma admitida em direito. Outro 

dos princípios basilares do Código de Defesa do Consumidor é o da responsabilidade 

objetiva do fornecedor, sendo desnecessária a perquirição da culpa deste. Para haver a 



responsabilização do fornecedor basta ao consumidor a comprovação do dano. Não 

interessa investigar a conduta do fornecedor do bem, mas somente se deu causa ao 

prejuízo sofrido pelo consumidor, mesmo que de forma indireta. A responsabilidade do 

fornecedor, em verdade, decorre da exteriorização de uma má prestação do serviço, 

sendo suficiente a constatação de sua existência e que este não decorreu da conduta 

exclusiva do consumidor ou de terceiros. Assim, basta a sua constatação com o fim de 

ensejar a responsabilização do fornecedor. Na situação dos autos, conforme já 

referido, o fato de que não foi o autor quem contraiu o empréstimo do qual originaram 

os débitos objeto do presente feito é circunstância que não encontrou prova em 

sentido contrário nos autos, sendo que cabia à empresa ré a prova das excludentes de 

sua responsabilidade. As normas protetivas do C.D.C. constituem-se, em verdade, em 

um princípio de garantia. Portanto, deve a requerida responder pelos danos 

decorrentes do defeito do serviço prestado. Destarte, efetivamente se impunha a 

procedência do pedido de indenização pelo dano moral, pois a alegação de que não foi 

comprovado o dano também deve ser afastada. Revela-se o dano moral como uma dor 

interior, não apreciável economicamente, que se limita a um sentimento negativo, que 

não causa modificações no mundo exterior, mas, tão-somente, na esfera íntima do 

ofendido. No caso em comento, evidente o abalo moral sofrido pela autora, que se viu, 

de uma hora para outra, devedora de uma importância que não havia dado causa. 

Ademais tal inadimplência foi publicizada pela inscrição da requerente em cadastros 

de devedores inadimplentes, conforme comprovam os documentos que instruem a 

inicial. Tal dano psíquico independe de maiores comprovações, já que este é inerente à 

natureza humana. Assim, clara a existência de lesão de natureza extrapatrimonial, 

devendo o requerido ser condenado ao pagamento de indenização pecuniária como 

forma de ressarcimento por tal fato. Deste modo, deve ser improvido o recurso da 

demandada. Contudo, o recurso da parte autora deve ser provido no tocante à 

quantificação da indenização. Na fixação do quantum devido a título de dano moral, 

deve-se atentar para as condições das partes, a gravidade da lesão, sua repercussão e 

as circunstâncias fáticas, não se podendo olvidar a repercussão na esfera dos lesados e 

o potencial econômico-social do lesante. Também deve ser dada uma natureza 

punitiva à reparação, para evitar que o ofensor repita os atos que levaram a presente 

indenização. Assim, considerando-se a potencialidade econômica de ofensor e 

ofendido, a culpa da requerida, por não ter tomado os devidos cuidados, permitindo 

que terceiro usasse os dados pessoais do requerente, bem como os transtornos 

sofridos por este em decorrência do indigitado cadastro negativo junto ao concurso 

público que estava prestando, considero que a indenização por tal deve corresponder a 

R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora à taxa de 1 % 

(um por cento) ao mês desde a citação e de atualização monetária de acordo com o 

IGP-M/FGV, a contar da data da sentença, valor este em consonância com a 

jurisprudência destas Turmas Recursais. Ante o exposto, voto no sentido de dar 

provimento ao recurso da autora, com o fim de majorar a indenização pelo dano moral 

para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), acrescido de juros de mora à taxa de 

1 % (um por cento) ao mês desde a citação e de atualização monetária de acordo com 

o IGP-M/FGV, a contar da data da sentença, e negar provimento ao recurso da 

demandada. Deverá a requerida arcar com as custas processuais e honorários 

advocatícios arbitrados em 20 % do valor da condenação. Dr. Luis Francisco Franco - 

De acordo com o(a) Relator(a). Dr. Ricardo Torres Hermann (PRESIDENTE) - De acordo 

com o(a) Relator(a). DR. RICARDO TORRES HERMANN - Presidente - Recurso Inominado 

nº 71002037547, Comarca de Arroio do Meio: "DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA 



AUTORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. UNÂNIME." Juízo de Origem: 

VARA ARROIO DO MEIO - Comarca de Arroio do Meio 

 

17. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CDC. APLICABILIDADE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DE UM DOS REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DA LEI Nº 

8.078/90. HIPOSSUFICIÊNCIA. MEDIDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE OBRIGAR O FORNECEDOR 

A ARCAR COM OS CUSTOS DA PROVA REQUERIDA. CONTUDO, DEVE SUPORTAR AS 

CONSEQÜÊNCIAS ADVINDAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. 

ART. 557, CAPUT, DO CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos bancários em geral, pois, de um lado da relação jurídica, 

está o mutuário, destinatário final do produto (CDC, art. 2º) e, de outro, o agente financeiro, 

fornecedor desse crédito (CDC, art. 3º). 2. Justa a inversão do ônus da prova quando presente 

um dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII, do código de defesa do consumidor: 

Verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. 3. É certo que a inversão do ônus da prova 

não tem o condão de obrigar o fornecedor a arcar com as custas da prova requerida. Todavia, 

deferida a inversão cabe-lhe responder pelas conseqüências processuais de sua não produção. 

(TJPR; Ag Instr 0576173-3; Curitiba; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Maria Mercis Gomes 

Aniceto; DJPR 28/10/2009; Pág. 189) 

 

18. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO 

CDC. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR 

AFASTADA. 1. Em que pese a ação tenha sido proposta sem a assistência de advogado, trata-se 

de petição elaborada pelo próprio autor, pessoa leiga, equivalendo-se, desse modo, a um 

pedido de balcão feito diretamente no cartório. Assim, não há que se falar em decisão ultra 

petita. Preliminar afastada. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que afasta a 

incidência da Convenção de Montreal por ser norma hierarquicamente superior a esta. 3. 

Incontroverso pelos documentos anexados aos autos o extravio e violação de bagagens do 

autor. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos causados, 

pois o transporte gera uma obrigação de resultado, comprometendo-se a transportar os 

passageiros e seus bens até o destino de forma incólume. 4. Do mesmo modo, evidenciado os 

danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais ultrapassaram a seara do mero 

aborrecimento. No entanto, reduzido o quantum fixado para se adequar aos parâmetros 

adotados pelas Turmas Recursais para demandas de igual natureza. PRELIMINAR AFASTADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; RCív 71002253870; São Leopoldo; 

Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Jerson Moacir Gubert; Julg. 15/10/2009; DJERS 

22/10/2009; Pág. 185) 

a. Integra do Acórdão: TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONFIGURAÇÃO 

DO DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Em que pese a ação tenha sido 

proposta sem a assistência de advogado, trata-se de petição elaborada pelo próprio 

autor, pessoa leiga, equivalendo-se, desse modo, a um pedido de balcão feito 

diretamente no cartório. Assim, não há que se falar em decisão ultra petita. Preliminar 

afastada. 2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que afasta a incidência da 

Convenção de Montreal por ser norma hierarquicamente superior a esta. 3. 

Incontroverso pelos documentos anexados aos autos o extravio e violação de bagagens 

do autor. Desse modo, não há dúvidas de que a demandada é responsável pelos danos 

causados, pois o transporte gera uma obrigação de resultado, comprometendo-se a 

transportar os passageiros e seus bens até o destino de forma incólume. 4. Do mesmo 

modo, evidenciado os danos morais diante dos transtornos ocasionados, os quais 

ultrapassaram a seara do mero aborrecimento. No entanto, reduzido o quantum 



fixado para se adequar aos parâmetros adotados pelas Turmas Recursais para 

demandas de igual natureza. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. UNÂNIME. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de 

Direito integrantes da Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em afastar a preliminar e dar parcial 

provimento ao recurso. Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores Dr. Eduardo Kraemer (Presidente) e Dr. João Pedro Cavalli Júnior. Porto 

Alegre, 15 de outubro de 2009. DR. JERSON MOACIR GUBERT, Relator.RELATÓRIO 

Trata-se de recurso inominado interposto por DELTA AIR LINES INC contra sentença de 

fls. 126/131 que julgou procedente a ação indenizatória movida por FABRICIO OLIVA, 

condenando-a ao pagamento de R$ 8.726,85 a título de danos materiais com 

incidência de correção monetária pelo IGP-M a contar da data do prejuízo e juros 

legais desde a citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos 

morais corrigidos monetariamente pelo IGP-M e juros legais a partir da decisão. 

Alegou, preliminarmente, limitação do valor do pedido, pois como se depreende da 

inicial, em especial a assinatura da peça, a mesma foi realizada pelo próprio recorrido, 

ou seja, sem assistência de advogado, razão pela qual o valor máximo do pedido 

formulado é de R$ 9.300,00 (20 salários mínimos), valor este que deve corresponder à 

somatória de danos materiais com danos morais, sendo este o limite da lide. No 

mérito, salientou que a legislação aplicável ao caso em questão é a Convenção de 

Montreal. Invocou a incidência da excludente de responsabilidade prevista no artigo 19 

da Convenção de Montreal. Sustentou que não houve demonstração da quantia 

arbitrada a título de danos materiais. Que os documentos foram acostados aos autos 

em momento posterior à propositura da ação, inclusive à citação da recorrente. Assim 

não logrou o recorrido comprovar os danos materiais supostamente sofridos no tempo 

correto, razão pela qual requer o desentranhamento dos mesmos. Afirmou que não 

contesta a existência de uma mala extraviada, e sim, o seu conteúdo que em momento 

algum comprovou que os bens ora reclamados estivesse, de fato, acondicionados 

justamente na bagagem extraviada. Discorreu sobre a não configuração de danos 

morais. No caso de mantida a indenização, postulou a redução do quantum fixado. 

Pediu o provimento do recurso. Oferecidas as contra-razões, vieram os autos conclusos 

para inclusão em pauta de julgamento. É o relatório. VOTOS Dr. Jerson Moacir Gubert 

(RELATOR) Eminentes colegas. Inicialmente ressalto que em que pese o autor tenha 

ingressado com a ação sem assistência de advogado (o que limitaria o valor da causa 

em vinte salários mínimos), trata-se de petição elaborada pelo próprio autor, pessoa 

leiga, equivalendo-se, desse modo, a um pedido de balcão feito diretamente no 

cartório. Desse modo, não há que se falar em decisão ultra petita. Ademais, houve 

complementação das informações prestadas pelo autor quando do ajuizamento do 

pedido, o que amplia o pedido, para que abranja a totalidade dos danos sofridos. No 

entanto, a decisão recorrida merece ser reformada tão somente no tocante ao valor 

fixado a título de danos morais, tendo em vista que fixado em dissonância dos 

parâmetros adotados pelas Turmas Recursais para demandas de igual natureza. Desse 

modo, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem 

importar em enriquecimento ilícito, tenho que o valor de R$ 2.000,00 é suficiente para 

recompensar os sofrimentos causados ao autor. Pelo exposto, afasto a preliminar e 

dou parcial provimento ao recurso para reduzir o quantum fixado a título de danos 

morais na forma supracitada, mantendo-se a sentença nos demais pontos. Sem 

sucumbência. É, pois, como voto. Dr. Eduardo Kraemer (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). Dr. João Pedro Cavalli Júnior - De acordo com o(a) Relator(a). DR. 

EDUARDO KRAEMER - Presidente - Recurso Inominado nº 71002253870, Comarca de 
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19. BANCO DE DADOS. SERASA, SPC E ÓRGÃOS SEMELHANTES. TUTELA PREVENTIVA. 

ADMISSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DO NOME DA PARTE PARA INCLUSÃO NO ROL DOS MAUS 

PAGADORES. DÍVIDA OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ATO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO 

AO DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 43, |J 2O DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CABIMENTO PARA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA 

REGRA ESPECIAL DO ART. 6O, VIII DO CDC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. 

CABIMENTO. DOCUMENTOS NECESSIDADE DFE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 

ART.60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90. MULTA. FIXADA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DE DADOS. Caso em que cabe ao juiz 

diretamente dar conhecimento aos órgãos de proteção ao crédito da decisão judicial que 

impede a abertura do cadastro negativo ou que suspende os efeitos da negativação do nome do 

autor. Multa afastada. Recurso em parte provido. (TJSP; AI 7268588-0; Ac. 4104580; São Paulo; 

Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Roberto de Santana; Julg. 

16/09/2009; DJESP 20/10/2009). 

 

a. Integra do Acórdão: BANCO DE DADOS. SERASA, SPC E ÓRGÃOS SEMELHANTES. 

TUTELA PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DO NOME DA PARTE PARA 

INCLUSÃO NO ROL DOS MAUS PAGADORES. DÍVIDA OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. 

ATO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR (art. 43, |j 2o do 

CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO PARA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO 

CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA DECORRENTE 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 6o, VIII do CDC. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA ANTECIPADA - CABIMENTO - DOCUMENTOS 

NECESSIDADE DE FACILITAÇÃO DA DEFESA DOCONSUMIDOR - ART.60, VIII, DA LEI 

8.078/90. MULTA - FIXADA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - BANCO DE DADOS - CASO EM QUE CABE AO JUIZ 

DIRETAMENTE DAR CONHECIMENTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DA 

DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A ABERTURA DO CADASTRO NEGATIVO OU QUE 

SUSPENDE OS EFEITOS DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - MULTA AFASTADA - 

RECURSO EM PARTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO 

DE INSTRUMENTO N° 7.268.588-0, da Comarca de São Paulo, sendo agravante BANCO 

SANTANDER BANESPA S/A e agravado WALDEMAR FERNANDES MOTTA JÚNIOR. 

ACORDAM, em Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por 

votação unânime, dar provimento, em parte, ao recurso. Trata-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação revisional 

de contrato cumulada com pedido de consignação incidental, deferiu pedido de 

antecipação de tutela formulado pelo autor. Sustenta o agravante, em síntese, que a 

multa diária fixada, em caso de negativação do nome agravado, é excessiva e não 

atende aos requisitos dispostos no artigo 273, I do CPC, bem como requer que seja 

revogada a tutela concedida que inverteu o ônus da prova e determinou que fosse 

apresentado documentos e extratos. O recurso foi processado sem o efeito ativo, 

seguindo-se as informações do Juiz da causa. Foi dado cumprimento do disposto no 

art. 526, do Código de Processo Civil. O agravado não integrou a lide. É o relatório. 

Trata-se de ação revisional de contrato bancário com pedido de antecipação de tutela. 

Com efeito, sabe-se que foi disseminada a prática de abertura de cadastros em banco 



de dados com a legalização de tais órgãos, a partir do advento do Código de Defesa do 

Consumidor, sem maiores preocupações com a imagem e a dignidade das pessoas. 

Ora, se a imagem e a dignidade das pessoas, bem como o nome a e imagem das 

pessoas jurídicas não podem ficar expostas, a utilização de seus dados deve ser feita 

da forma cautelosa porque esses bens jurídicos não podem ser tratados como qualquer 

outra coisa colocada no comércio. A SERASA ou outro órgão de proteção ao crédito 

não pode formar um banco de dados para negociar a vida alheia, nem as instituições 

financeiras ou qualquer outra pessoa devem se utilizar desses cadastros como meio de 

pressão ou coação do consumidor. Daí porque da própria lei se extrai alguns limites 

para criação desses bancos de dados Na busca do equilíbrio entre a tutela do direito à 

imagem e a dignidade das pessoas e o direito de informação há que se estabelecer um 

critério razoável para criação desses cadastros. Se assim é o objetivo da SERASA e de 

outros órgãos semelhantes, os registros contidos nos seus bancos de dados devem 

espelhar a realidade, ou seja, devem ser verdadeiros, até porque assim exige a Lei (§ 

1o, art. 43, do CODECON). Logo, em todas as situações que a dívida está sendo 

discutida em juízo e o cadastro existente espelha a vontade do credor, ou seja, registra 

o crédito segundo o que ele entende ser devido, é possível e, na verdade, necessário a 

antecipação da tutela uma vez que a litigiosidade decorrente da pretensão deduzida 

na ação revisional ajuizada pela agravante torna incerto o alegado crédito e, 

conseqüentemente, o registro no banco de dados. Por isso que, reiteradamente esta 

Colenda Vigésima Terceira Câmara tem deferido o pedido de antecipação de tutela 

para impedir a negativação do nome do consumidor ou para excluir o seu nome dos 

registros caso o ato já tenha sido praticado. Basta a discussão judicial em torno da 

dívida para retirar a certeza da anotação feita no banco de dados. E, ainda que das 

razões contidas na petição inicial não decorra a verossimilhança das alegações do 

consumidor, o provimento judicial pode ser deferido com natureza cautelar por força 

do que dispõe o § 7o, do 273 do CPC. No caso da tutela cautelar sabe-se que só se 

exige os requisitos do "fumus boni iuris" e "periculum in mora". 

Parágrafo único. Equipara-se o consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. 

Norma correlata: artigo 17 do CDC 

Súmula nº 129. REPARAÇÃO DE DANOS - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - JUROS 

MORATÓRIOS - TERMO INICIAL. 

Nos casos de reparação de danos causados ao consumidor por equiparação, nos termos dos 

arts. 17 e 29, combinados com os arts. 12 a 14, todos do CDC, os juros de mora contar-se-ão 

da data do fato. (DJERJ 6.3.2007) 

Referência 

Súmula da Jurisprudência Predominante nº 2006.146.00007, julg. 21.12.2006 

Julgados 

20. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LEI DE USURA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. LIQUIDAÇÃO. 

DESNECESSIDADE. Segundo o artigo 2º, do CDC, consumidor é o destinatário final do produto ou 

serviço, não se enquadrando nesse conceito a pessoa jurídica que adquire capital a ser utilizado 



em sua cadeia de produção, como consumidor intermediário e não destinatário final. Os 

tribunais superiores já firmaram entendimento de que as instituições financeiras não estão 

abrangidas pelas limitações impostas pela Lei de Usura. Inexistindo prova nos autos de 

vantagem exagerada ou abusividade a comprovar intervenção estatal na autonomia privada 

das partes, a taxa de juro pactuada deve prevalecer, especialmente quando o índice adotado 

insere-se dentro da realidade comum operada no mercado financeiro nacional. V. V. O nccb, 

artigo 591 traz regulação sobre a incidência de juros, matéria de ordem pública, sendo esse o 

limite que tem de ser observado nas relações jurídicas de direito privado. As operações 

bancárias no mercado, como um todo, foram consideradas pela jurisprudência brasileira como 

submetidas às normas consumeristas e, mesmo as pessoas jurídicas, relativamente aos 

fornecedores de serviços bancários, devem ser vistas como consumidores finais, pouco 

importando a destinação a ser dada o numerário tomado por empréstimo. (TJMG; APCV 

1.0702.05.197283-5/0011; Uberlândia; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 

04/03/2010; DJEMG 23/03/2010) 

 

21. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

REVENDA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. 

DESISTÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. Como a definição de consumidor do CDC (art. 

2º) o aponta como sendo toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza produtos ou 

serviços como destinatário final, esclarecendo que serviço é toda atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, exceto a trabalhista (art. 3º, §2º), a aquisição de 

equipamento para revenda não se caracteriza como uma relação de consumo. (TJMG; APCV 

1.0024.07.431735-5/0011; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Carlos 

Gomes da Mata; Julg. 05/03/2010; DJEMG 22/03/2010) 

 

 

22. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. PESSOA FÍSICA. VULNERABILIDADE. Ainda que o agravado fosse destinatário 

final do produto, nos termos do caput do art. 2º do CDC, a vulnerabilidade econômica, técnica e 

fática em relação ao comerciante autoriza, excepcionalmente, a aplicação da legislação 

consumerista, pois a finalidade desta legislação é tutelar o direito daqueles que estejam em 

posição vulnerável, ou seja, proteger o mais fraco nas relações mercadológicas, nos termos do 

art. 4, inc. I, CDC (TJMG; AGIN 1.0023.09.011543-9/0011; Alvinópolis; Décima Oitava Câmara 

Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 09/02/2010; DJEMG 12/03/2010 

23. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PROTOCOLIZADO ALGUNS MINUTOS APÓS AS 18 HORAS. ÚLTIMO 

DIA DO PRAZO. EXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE. TEMPESTIVIDADE. INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE 

CAMINHÃO NOVO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE. 

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. APLICAÇÃO 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE USO DEVIDO DO BEM. 

NECESSIDADE DE VENDA URGENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS. LUCROS 

CESSANTES AFASTADOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VALOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. O protocolo do recurso às 18h05m 

do último dia do prazo não o torna intempestivo, pois resta claro que havia expediente no 

momento, presumindo-se, ademais, que o causídico foi atendido por haver chegado dentro do 

horário de funcionamento do setor, ainda que tenha precisado aguardar sua vez; - É evidente a 

legitimidade da fabricante do veículo para figurar no pólo passivo de ação fundada em vício de 

fabricação do bem; - Se não versa o caso sobre simples reclamação por vício do produto, mas 

sim sobre reparação civil pelos danos decorrentes daquele vício, está a ação sujeita apenas a 

prazo prescricional; - Embora não seja o autor enquadrado como destinatário final do produto, 

nos termos do caput do art. 2º do CDC, sua vulnerabilidade econômica, técnica e fática em 



relação às rés autoriza excepcionalmente a aplicação da legislação consumerista, pois a 

finalidade desta é tutelar o direito daqueles que estejam em posição de desvantagem, ou seja, 

proteger o mais fraco nas relações mercadológicas, nos termos do art. 4º, I, CDC; - Não é 

razoável que um veículo adquirido como novo passe a apresentar diversos defeitos com pouco 

mais de 4 meses de uso, demandando o comparecimento do adquirente sucessivas vezes nas 

concessionárias autorizadas para reparos, que jamais foram feitos de forma satisfatória; - 

Constatado que a situação de desemprego do autor não se deveu a ato das fornecedoras do 

bem, fica afastada a obrigação indenizatória nesse ponto; - O fato de haver adquirido um 

veículo novo defeituoso, por certo causou grande frustração ao autor, ao passo que a busca 

incansável em solucionar o problema, aliada à privação de seu instrumento de trabalho, o 

expuseram a momentos de grande aflição e angústia, causando-lhe sentimento de extrema 

vulnerabilidade, suficientes a gerar o dano de ordem moral; - A incidência de juros de mora 

sobre a indenização por dano material deve se dar a partir da citação, e sobre a indenização por 

dano moral, a partir da publicação da sentença; - Havendo sucumbência recíproca, devem ser 

distribuídos proporcionalmente entre as partes os ônus de sucumbência. (TJMG; APCV 

1.0183.07.134026-3/0011; Conselheiro Lafaiete; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mota e 

Silva; Julg. 15/12/2009; DJEMG 15/01/2010) 

 

24. AÇÃO MONITÓRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CRÉDITO EM CONTA 

CORRENTE. 1. APELO DO AUTOR/EMBARGADO: 1. A. AGRAVO RETIDO. PRESCRIÇÃO DOS 

ENCARGOS ACESSÓRIOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 2. APELO DO RÉU/EMBARGANTE: 

2. A. TERMO INICIAL DA REVISÃO: RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. POSSIBILIDADE DE 

REVISÃO DO CONTRATO, DESDE A ORIGEM. 2. B. APLICAÇÃO DO CDC À REVISÃO DE 

CONTRATOS BANCÁRIOS DIANTE DA PROVA DA ABUSIVIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E 

NESTA CÂMARA. 2. C. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE 

ABUSIVIDADE. 2. D. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS NÃO INCIDENTE SOBRE O DÉBITO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. E. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

IMPOSSIBILIDADE. 2. F. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE, HAJA VISTA CARACTERIZADO 

O INADIMPLEMENTO NO CASO EM TELA. 2. G. JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS. 

POSSIBILIDADE. 2. H. CORREÇÃO MONETÁRIA. De regra, a correção monetária incide desde a 

liberação do crédito, como forma de assegurar a efetiva restituição dos valores emprestados 

(art. 586 do Código Civil). AGRAVO RETIDO E APELO DO AUTOR/EMBARGADO PROVIDOS. 

APELO DO RÉU/EMBARGANTE DESPROVIDO. (TJRS; AC 70028251858; Estrela; Segunda Câmara 

Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 16/12/2009; DJERS 06/01/2010; 

Pág. 57) 

25. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 1. Revisão judicial de contratos já 

extintos pelo pagamento ou objeto de novação. Possibilidade. 2. Aplicação do CDC à revisão de 

contratos bancários diante da prova da abusividade. Matéria pacificada no STJ e nesta câmara. 

3. Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. 4. Cédula de crédito bancária (fls. 

35/38). Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. Taxa expressamente 

estabelecida no contrato de acordo com a média do mercado. Limitação afastada. 5. Contratos 

de fls. 40/48, 49/54, 55/56 e 59/68. Juros remuneratórios. Omissão no contrato da taxa 

pactuada. Limitação à taxa média do mercado na data da contratação. 6. Capitalização mensal 

de juros não contratada. Não incidência. 7. Compensação e repetição de indébito. Possibilidade. 

8. Descaracterização da mora diante do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos 

(juros remuneratórios e capitalização). 9. Comissão de permanência. Encargo mantido na 

sentença. Ausência de interesse recursal do demandado. Apelo do autor desprovido. Apelo do 

réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJRS; AC 70028011039; 

Porto Alegre; Segunda Câmara Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 

16/12/2009; DJERS 06/01/2010; Pág. 56) 



 

26. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 1. Revisão judicial de contratos já 

extintos pelo pagamento ou objeto de novação. Possibilidade. 2. Aplicação do CDC à revisão de 

contratos bancários diante da prova da abusividade. Matéria pacificada no STJ e nesta câmara. 

3. Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. 4. Cédula de crédito bancária (fls. 

35/38). Juros remuneratórios acima de 12% ao ano. Possibilidade. Taxa expressamente 

estabelecida no contrato de acordo com a média do mercado. Limitação afastada. 5. Contratos 

de fls. 40/48, 49/54, 55/56 e 59/68. Juros remuneratórios. Omissão no contrato da taxa 

pactuada. Limitação à taxa média do mercado na data da contratação. 6. Capitalização mensal 

de juros não contratada. Não incidência. 7. Compensação e repetição de indébito. Possibilidade. 

8. Descaracterização da mora diante do reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos 

(juros remuneratórios e capitalização). 9. Comissão de permanência. Encargo mantido na 

sentença. Ausência de interesse recursal do demandado. Apelo do autor desprovido. Apelo do 

réu conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. (TJRS; AC 70028011039; 

Porto Alegre; Segunda Câmara Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 

16/12/2009; DJERS 06/01/2010; Pág. 56) 

 

27. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS ORIUNDOS DE QUEBRA DE SAFRA 

AGRÍCOLA. DEFENSIVO AGRÍCOLA INEFICAZ NO COMBATE À "FERRUGEM ASIÁTICA". 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO CIVIL. 

FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULA Nº 283/ STF. ÔNUS DA PROVA. 

INVERSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE ATESTADA PELO ACÓRDÃO. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284/ STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/ STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO IRRISÓRIO. NÃO-OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO 

NECESSÁRIA COM O VALOR DA CAUSA. 1. Com relação à apontada ofensa ao artigo 2º do 

Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de não-incidência da norma consumerista ao 

caso concreto, o acórdão recorrido apresentou fundamento, suficiente à manutenção de suas 

conclusões, que não foi impugnado pela recorrente: "mesmo que o caso não configurasse 

relação de consumo, a responsabilidade da Apelada seria objetiva, afinal ninguém há de negar 

que a fabricação de fungicidas se subsume à atividade de risco referida no parágrafo único do 

art. 927 do Código Civil". Incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal. 2. A 

jurisprudência desta Terceira Turma encontra-se pacificada no sentido de que se equiparam ao 

consumidor "todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de 

consumo, venham sofrer as conseqüências do evento danoso, dada a potencial gravidade que 

pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade por insegurança. 

" (RESP 181.580/SP, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA. 3. A tese de que os 

recorrentes "não produziram uma única prova de que teriam adquirido e utilizado os fungicidas 

fabricados pela Recorrente", contraditada pelo tribunal de origem, não autoriza a abertura da 

via especial de recurso, observado o rigor da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Mesmo que afastada a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor, à BAYER caberia a prova da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, II, do CPC, 

providência da qual ela não se desincumbiu. 5. A afirmação das teses invocadas pela BAYER - 

relacionadas à impropriedade na utilização dos defensivos por ela comercializados, ao excesso 

de chuvas na região e à incerteza quanto à extensão dos prejuízos dependeria de uma nova 

incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é defeso em sede de Recurso Especial, a 

teor da Súmula nº 7 desta Corte. 6. O resultado agrícola é o meio de sobrevivência do agricultor, 

a garantia de novos financiamentos e a possibilidade de incremento dessa fundamental 

atividade econômica. E isso, por óbvio, independe da condição financeira do produtor, porque 



inerente àquela ocupação. Por esta razão, não é crível que o imenso prejuízo econômico 

suportado pelos ora recorrentes também não seja causa, direta ou reflexa, de um grave dano 

moral. 7. A orientação jurisprudencial assente nesta Casa é no sentido de que o valor arbitrado 

a título de honorários só pode ser revisto em excepcionalíssimas situações, em que fixado com 

evidente exagero ou com notória modéstia, ao passo de configurar desabono ao exercício 

profissional do advogado, o que, claramente, não se coaduna com a hipótese submetida a 

exame. Recurso Especial da BAYER CROPSCIENCE Ltda não conhecido, ressalvada a 

terminologia. Recurso Especial de LAURO DIAVAN NETO e outros parcialmente provido para 

reconhecer o dano moral indenizável na hipótese. (STJ; REsp 1.096.542; Proc. 2008/0221274-2; 

MT; Terceira Turma; Rel. Des. Conv. Paulo Furtado; Julg. 20/08/2009; DJE 23/09/2009) 

 

28. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CDC. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO VIOLADO. INVIABILIDADE SÚMULA Nº 284 

DO STF. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEDERAL VIOLADO. 

VERBETE 284 DA SÚMULA DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 94 E 100, IV, "A", DO CPC. INCIDÊNCIA 

DO VERBETE DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. 1. Quanto ao cerceamento de defesa, a decisão 

agravada aplicou o verbete da Súmula nº 284 do STF, mas o agravante limita-se a afirmar que 

foi coibido a não opor embargos de declaração. Sem a indicação do dispositivo legal violado, 

não se conhece do Recurso Especial por deficiência de fundamentação. 2. Quanto à aplicação 

do CDC, o agravante afirma que houve prequestionamento. Não infirmou a decisão que aplicou 

os verbetes das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, pelo que incide o verbete da Súmula nº 182/STJ. 3. A 

não-realização do necessário cotejo analítico, bem como a não-apresentação adequada do 

dissídio jurisprudencial, não obstante a transcrição de ementas, impede a demonstração das 

circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma. 4. 

Não tendo o agravante indicado o dispositivo de Lei Federal violado, incide o verbete da Súmula 

nº 284 do STF por não permitir a exata compreensão da controvérsia. 5. Minuta do agravo que 

repete as razões do Recurso Especial e não infirma a decisão agravada, que não conheceu do 

Recurso Especial por ausência de prequestionamento. Incidência do verbete da Súmula nº 182 

do STJ. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 940.503; Proc. 2007/0076109-0; RS; 

Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 03/09/2009; DJE 22/09/2009) 

 

29. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CELEBRAÇÃO ANTES DA MP 1.963/2000. INCIDÊNCIA 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VEDAÇÃO. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO E MONETÁRIA. 

JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DA MULTA DO 

ARTIGO 557, § 2º DO CPC. 1. Contrato de abertura de crédito. Vedação da capitalização mensal: 

a jurisprudência deste STJ possui orientação firme no sentido de que é vedada a capitalização 

dos juros, somente admitida nos casos previstos em Lei, quais sejam, nas cédulas de crédito 

rural, comercial e industrial, (art. 4º do Decreto n. 22.626/33 e Súmula nº 121 - STF). 2. 

Incidência do CDC: "a discussão sobre a incidência do CDC nos contratos celebrados por 

instituições financeiras restou superada nesta Corte com a edição da Súmula nº 297/STJ". 

(AGRG no AG 599872/RS) 3. Comissão de permanência: "impossível, nos contratos bancários, a 

cobrança cumulada da comissão de permanência e juros remuneratórios, correção monetária 

e/ou juros e multa moratórios". (AGRG no AG 593408/RS). 4. Divergência jurisprudencial. 

Inexistência. Súmula nº 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 

orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 5. Agravo regimental 

não-provido. Aplicação da multa do artigo 557, § 2º do CPC. (STJ; AgRg-REsp 677.851; Proc. 



2004/0088618-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 28/04/2009; DJE 

11/05/2009) 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

Norma correlata 

Art. 28 desta Lei. Estatuto do Torcedor (Lei nº 10.671/03) - art. 3º. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista. 

Julgados 

30. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação 

do art. 515 do CPC. Incidência do princípio tantum devolutum quantum appellatum. INCIDÊNCIA 

DO Código de Defesa do Consumidor. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física 

para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro 

funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como 

fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 

8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula nº 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 

DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por 

abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato 

superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já 

existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas 

gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros reduzidos para 12% 

(doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os 

arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. Desnecessário examinar argumentos 

constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do 

Novo Código Civil, que permite a incidência da capitalização anual dos juros. Entretanto, a 

simples existência de legislação autorizando a incidência dessa forma de composição das 

parcelas, por si só, não tem o condão de presumir a sua contratação em todos os pactos dessa 

natureza, devendo, em cada caso, constar cláusula expressa informando o consumidor sobre a 

incidência desse encargo, sob pena de afronta as regras inseridas no CDC, quanto a clareza e a 

ostensividade necessárias a permitirem a imediata compreensão do conteúdo e do alcance das 

obrigações assumidas. Vedada a capitalização no caso concreto. TERMO INICIAL DA MORA. 

Estando sub judice a liquidez e, em via de conseqüência, a própria exigibilidade do crédito 

oriundo do contrato revisando, é de ser afastada com efeitos ex tunc a mora decorrente do 

inadimplemento de obrigações declaradas abusivas até que se apure o valor real do eventual 



débito ainda existente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (OU JUROS REMUNERATÓRIOS 

INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA). Obrigação acessória que vai afastada, na 

esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para 

servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, eis que a 

jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real perda inflacionária. COBRANÇA DE TARIFA 

E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas 

de financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. 

IOF. ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A cobrança do tributo diluído nas 

prestações do financiamento se afigura como condição iníqua e desvantajosa ao consumidor 

(CDC, art. 51, IV). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso se verifique que o débito já está quitado, 

devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos 

pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 70031630643; Arroio Grande; Décima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 24/09/2009; DJERS 

31/03/2010) 

 

31. PLANO DE SAÚDE.NULIDADE DA SENTENÇA.CLAUSULA ABUSIVA.NULIDADE DE 

OFÍCIO.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.SERVIÇO DE 

EMERGENCIA.PRAZO DE CARÊNCIA.CABIMENTO DA COBERTURA.REEMBOLSO 

DEVIDO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em comento, a parte autora pretende 

que a parte demandada seja condenada à restituição dos valores já pagos pelo, referentes ao 

pagamento das despesas com a internação de sua dependente. Dandara mangueira Figueiredo 

durante o período de 02/09/2009 até 09/09/2009; 2- primeiramente, importante ressaltar que 

a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face do artigo 

3º, § 2º; 3- cláudia Lima marques doutrina acerca da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nos contratos de seguro: Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos 

identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor.note-se que o destinatário 

do prêmio pode ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, 

que participará como beneficiária do seguro.nos dois casos, há um destinatário final do serviço 

prestado pela empresa seguradora.como vimos, mesmo no caso do seguro- saúde, em que o 

serviço é prestado por especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço 

ou preposto), há a presença do consumidor ou alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e 

seu parágrafo único.4- assim, os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, devendo suas cláusulas estar de acordo com tal diploma legal e ser respeitadas as 

formas de interpretação e elaboração contratuais; 5- não é por outra razão a previsão do artigo 

35-c, I, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde: Art.35-c.é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I. De emergência, como tal 

definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, 

caracterizada em declaração do médico assistente; [...] 5- na espécie, a dependente do autor, 

não obteve cobertura do plano sob a alegação de que consta no contrato entabulado entre as 

partes. Cláusula III, item 3.2.4 que, no período de carência quando o atendimento for de 

emergência/urgência, ainda que na mesma unidade prestadora de serviço e em tempo menor 

de 12 (doze) horas, a cobertura cessará a partir da necessidade de internação [...]; 6- tal 

cláusula, todavia, ao impor dita condição, mostra-se, efetivamente, abusiva, e fere o 

ordenamento jurídico, no que concerne ao direito do consumidor, em seus artigos 25 e 51 da Lei 

nº 8.078/90; 7- de outra banda, em observância ao princípio da boa- fé, o plano ou seguro de 

saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 

impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem; 8- 



percebe-se que diante do quadro emergencial, devidamente comprovado nos autos, foi 

necessária a manutenção da neta da reclamante, sua dependente junto a recorrente, na uti do 

hospital primavera, mas o plano de saúde negou-se a cobrir a internação, alegando não ter 

transcorrido o período de carência, invocando clausula contratual, colocando em extrema 

desvantagem o consumidor; 9- desse modo, verificado o caráter emergencial do procedimento, 

impõe-se a cobertura pelo plano de saúde contratado, posto que a recorrente não promoveu a 

cobertura das despesas médico-hospitalares da dependente do recorrido, não cumprindo com a 

obrigação imposta pela Lei nº 9.656/98; 10- por tais considerações, é devida a cobertura 

postulada na inicial, sendo imperiosa a nulidade, de ofício, do item 7.1 do contrato, por ser 

abusivo, nos termos do artigo 51, V, do código guardião, como bem apreciado pelo julgador a 

quo, não subsistindo a tese de nulidade da decisão ventilada pela recorrente: [...] essa 

disposição contratual é abusiva, e, por conseguinte, nula de pleno direito, a teor do disposto no 

art. 51, IV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na medida em que 

não é senhor do tratamento ou do prazo necessários para recuperação, que, como é curial, 

depende de muitos fatores, que nem mesmo os médicos são capazes de controlar ; 11- ante o 

exposto, não acolho as razões recursais, mantendo a sentença monocrática sob seus próprios 

fundamentos; 12- recurso conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2010800428; Ac. 428/2010; Turma 

Recursal; Relª Juíza Ana Lucia Freire. de A. dos Anjos; DJSE 31/03/2010; Pág. 377) 

 

32. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 

Desnecessidade da realização de perícia para a apuração de matérias relacionadas à 

capitalização de juros e abusividade de cláusulas contratuais e de índices adotados. Artigo 330, 

I, do Código de Processo Civil. Inexistência de violação do princípio constitucional da ampla 

defesa. Nulidade afastada. Contratos. Abertura de crédito em conta-corrente e cartão de 

crédito. Revisão à luz do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade. Súmula nº 297 do 

Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 3o, §2º, do referido CODEX. Recurso. 

Apelação. Ausência de impugnação direta dos fundamentos da sentença, exceto no que 

concerne à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Desatendimento do comando do 

inciso II do artigo 514 do Código de Processo Civil. Apelação conhecida em parte e nesta 

desprovida. (TJSP; APL 991.08.072012-8; Ac. 4348203; Nova Granada; Décima Segunda Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 24/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

 

33. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO. INCONTROVÉRSIA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO DIANTE DA PROVA DOCUMENTAL 

ACOSTADA AOS AUTOS. Relação de consumo caracterizada nos precisos termos dos artigos 2o e 

3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). Prova. Ônus. Inversão. Ausência de 

prova da alegada fraude que motivaria a rescisão do contrato. Ruptura do vínculo sem 

justificativa, ensejando o dever de indenizar. Condenação da ré ao pagamento das vendas por 

ela autorizadas, com dedução da comissão devida. Manutenção. Danos emergentes, lucros 

cessantes e dano moral. Descabimento. Ausência de demonstração, pela vítima, da existência 

do prejuízo e do nexo causai. Ação procedente em parte. Apelações desprovidas. (TJSP; APL 

991.07.075630-9; Ac. 4348151; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. José Reynaldo; Julg. 24/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: VOTO N°: 9056 APEL.N°: 991.07.075630-9 COMARCA: São Paulo 

APTES. : W S Som e Acessórios Ltda ME e Visanet Companhia Brasileira de Meios de 

Pagamento APDOS. : Os Mesmos - Responsabilidade civil - Prestação de serviços - 

Contrato de utilização de cartão de crédito - Incontrovérsia da existência do contrato 

diante da prova documental acostada aos autos - Relação de consumo caracterizada 



nos precisos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078/90) - Prova - Ônus - Inversão - Ausência de prova da alegada fraude que 

motivaria a rescisão do contrato – Ruptura do vínculo sem justificativa, ensejando o 

dever de indenizar - Condenação da ré ao pagamento das vendas por ela autorizadas, 

com dedução da comissão devida - Manutenção - Danos emergentes, lucros cessantes 

e dano moral - Descabimento - Ausência de demonstração, pela vítima, da existência 

do prejuízo e do nexo causai - Ação procedente em parte - Apelações desprovidas. Ao 

relatório da sentença de fls. 109/110 acrescenta-se que ação condenatória em 

obrigação de fazer cumulada com indenizatoria por danos materiais e morais 

decorrentes da rescisão de contrato entre afiliada de cartão de crédito e 

administradora, com vistas ao recebimento de vendas feitas a usuários do cartão 

emitido pela administradora foi julgada parcialmente procedente apenas para 

condenar a ré ao pagamento do valor das vendas feitas com dedução da comissão 

devida, no montante de R$12.284,36 (doze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e 

trinta e seis centavos), corrigido pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal a partir 

de 4.3.06 e juros de mora de 12% ao ano, contados da data da citação, rateadas as 

custas e compensados os honorários de advogado em virtude da sucumbência 

recíproca. Apela a autora sustentando a indenizabilidade do dano material, a 

existência de relação de consumo, a inexigibilidade da comissão na medida em que o 

bloqueio dos pagamentos se deu por ato unilateral da ré, e ainda a indenizabilidade da 

dor moral sofrida pela micro empresa. Pede a reforma da sentença para ver acolhidos 

os pedidos postos na inicial. Apela a ré sustentando a improcedência total da ação em 

virtude da não demonstração da legitimidade dos débitos apontados pela autora, a 

quem incumbe o ônus da prova, uma vez que não há entre as partes relação de 

consumo. Recursos preparados, recebidos e não respondidos. É o relatório. Os boletos 

que instruem a inicial demonstram que as vendas foram autorizadas pela ré, fls. 19/21, 

sendo incontroversa a existência de contrato entre as partes, cujo conteúdo é de certa 

forma notório ainda que não tenha vindo aos autos as suas condições gerais, a 

despeito de determinação judicial nesse sentido (o envelope de fls. 62 não as contém, a 

despeito da afirmação da ré a fls. 61). Em se tratando de prestação de serviço cujo 

destinatário final é o seu tomador, no caso a autora, há relação de consumo nos 

precisos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor (L. 

8.078/90). Sem embargo, no caso, ante a prova documental produzida é incogitável a 

inversão do ônus da prova no que toca à prestação de serviços. De outra parte, não 

provou a ré as alegações de que teria sido justa a desfiliação da autora em virtude da 

má utilização do sistema. Não provou a alegada fraude que motivaria a rescisão do 

contrato. Incontroversa, ainda a ruptura do vínculo, portanto, sem justa causa, o que 

enseja o dever de indenizar. Jurídica, pois, a condenação ao pagamento das vendas 

autorizadas, com a dedução da comissão devida. Não havendo cláusula penal 

ajustada, a indenização se resume, nas obrigações de pagamento em dinheiro, à 

atualização monetária e aos juros da mora (art. 404 do Código Civil), além dos 

encargos de sucumbência, estes de acordo com o disposto no Código de Processo Civil. 

Quanto aos danos emergentes e lucros cessantes, estes hão de ser demonstrados no 

curso do processo de conhecimento, constituindo ônus da vítima, que deve pelo menos 

provar a existência do prejuízo e do nexo causai, ainda que o "quantum" possa ser 

eventualmente estabelecido em procedimento de liquidação na fase de cumprimento 

da sentença. Já no que toca ao dano moral, em se tratando de pessoa jurídica, a 

simples demora - que é a causa de pedir da indenização – não autoriza o acolhimento 

do pedido, até porque já está compensada pelos juros moratórios. Não há traço de 

qualquer repercussão patrimonial – com demonstração do nexo causai - entre a 



rescisão do contrato que a excluiu do Sistema Visa e a queda de seu faturamento ou 

ainda repercussão sobre o seu bom nome comercial. Assim sendo eram mesmo 

improcedentes os pedidos de condenação ao pagamento de lucros cessantes, danos 

emergentes e ressarcimento de dano moral. Daí a rejeição da pretensão recursal da 

autora. Por estes motivos, que se alinham a par dos fundamentos da r. sentença 

apelada, nega-se provimento-asis recursos. 

 

34. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação 

do art. 515 do CPC. Incidência do princípio tantum devolutum quantum appellatum. INCIDÊNCIA 

DO Código de Defesa do Consumidor. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física 

para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro 

funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como 

fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 

8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula nº 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 

DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por 

abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato 

superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já 

existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas 

gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros reduzidos para 12% 

(doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os 

arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. Desnecessário examinar argumentos 

constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do 

Novo Código Civil, que permite a incidência da capitalização anual dos juros. Entretanto, a 

simples existência de legislação autorizando a incidência dessa forma de composição das 

parcelas, por si só, não tem o condão de presumir a sua contratação em todos os pactos dessa 

natureza, devendo, em cada caso, constar cláusula expressa informando o consumidor sobre a 

incidência desse encargo, sob pena de afronta as regras inseridas no CDC, quanto a clareza e a 

ostensividade necessárias a permitirem a imediata compreensão do conteúdo e do alcance das 

obrigações assumidas. Vedada a capitalização no caso concreto. TERMO INICIAL DA MORA. 

Estando sub judice a liquidez e, em via de conseqüência, a própria exigibilidade do crédito 

oriundo do contrato revisando, é de ser afastada com efeitos ex tunc a mora decorrente do 

inadimplemento de obrigações declaradas abusivas até que se apure o valor real do eventual 

débito ainda existente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (OU JUROS REMUNERATÓRIOS 

INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA). Obrigação acessória que vai afastada, na 

esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para 

servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, eis que a 

jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real perda inflacionária. JUROS MORATÓRIOS. 

Mantidos em 1% (um por cento) ao mês. COBRANÇA DE TARIFA E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO 

FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, porque evidencia vantagem 

exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas de financiamento inerentes 

à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. DIREITO À COMPENSAÇÃO 

DE CRÉDITOS. Sendo apurada a existência de saldo devedor, devem ser compensados os 

pagamentos a maior feitos no curso da contratualidade. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso se 

verifique que o débito já está quitado, devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a 



maior, na forma simples, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a 

citação. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJRS; AC 70033397134; Campo Bom; Décima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 12/11/2009; DJERS 

30/03/2010) 

CAPÍTULO II  

Da Política Nacional de Relações de Consumo 

 

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 
de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo; 

Norma correlata: Constituição Federal, artigo 5º, caput 

II - ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor: 

a) por iniciativa direta; 

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas; 

c) pela presença do Estado no mercado de consumo; 

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, 

durabilidade e desempenho. 

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 

compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 

econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem 

econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre consumidores e fornecedores; 

Normas correlatas: Lei nº 9.791/99 - Concessionárias de serviços públicos - Usuário - 

Consumidor - Vencimento de débitos - Datas opcionais - Estabelecimento - Obrigatoriedade. 

IV - educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 

deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 

V - incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 

segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de 

conflitos de consumo; 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, 

inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das 

marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 

consumidores; 



VII - racionalização e melhoria dos serviços públicos; 

VIII - estudo constante das modificações do mercado de consumo. 

Julgados 

35. DIREITO CIVIL E CDC. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM RAZÃO DE MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. 

TRANSPARÊNCIA. ESTATUTO DO IDOSO. PERCENTUAL ABUSIVO. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Insurge-se a recorrente contra a 

sentença prolatada pela MM. Juíza de direito do 2º jec que julgou procedente a pretensão de 

obrigação de fazer, a saber, o devido reajuste na contribuição mensal da beneficiária, ora 

recorrida. Requerendo, portanto, a reforma da sentença; 2- impende ressaltar que a lide trazida 

ao judiciário cinge-se ao fato de haver a recorrente ter realizado reajuste do plano de saúde 

contratado pela autora, ora recorrida, em mais de 50% (cinquenta por cento), em virtude de 

mudança de faixa etária; 3- compulsando os autos, verifico que quanto ao reajuste previsto na 

cláusula XI do contrato de fls.16/17, houve vício de informação, não restando claro o percentual 

de aumento por faixa etária, ferindo, por conseguinte, o princípio da transparência; 4-

identificada a cláusula contratual acusada de abusiva, bem como indicados os princípios 

constitucionais que podem ser chamados à baila, quer para a defesa da referida cláusula, quer 

para sua invalidação, ínsita ponderá-los, harmonizando-os de forma que o judiciário preste a 

tutela jurisdicional de forma justa, levando-se em conta que dita decisão atingirá 

indubitavelmente uma gama de segurados em idêntica situação; 5-preambularmente, é preciso 

consignar que todo e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do CDC, 

enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o 

que se extrai da interpretação literal do artigo 35 da Lei nº 9.656/98, ao dispor: Aplicam-se as 

regras desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada ao 

consumidor com contrato já em curso a possibilidade de optar pelo sistema previsto nesta Lei.6-

mister destacar que a cláusula retromencionada não indica os critérios utilizados para 

determinar o reajuste em valor tão vultuoso, rompendo com o equilíbrio contratual, princípio 

elementar das relações de consumo, a teor do artigo 4º, III, do CDC, inviabilizando a 

continuidade dos contratos a segurados nessa faixa etária; 7-no que diz respeito a 

irretroatividade, não há que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, pois não se trata de 

aplicação retroativa do estatuto do idoso, mas, mera adequação do contrato no que diz 

respeito ao equilíbrio econômico financeiro das partes beligerantes; 8-e mesmo para os 

contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, qualquer variação na 

contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade está sujeita à 

autorização prévia da ans (art. 35-e da Lei nº 9656/98). Sob tal encadeamento lógico, o 

consumidor que atingiu a idade de 60 anos, quer seja antes da vigência do estatuto do idoso, 

quer seja a partir de sua vigência (1º de janeiro de 2004), está sempre amparado contra a 

abusividade de reajustes das mensalidades com base exclusivamente no alçar da idade dos 60 

anos pela própria proteção oferecida pela Lei dos planos de saúde e, ainda, por efeito reflexo da 

Constituição Federal que estabelece norma de defesa do idoso no art. 230; 9-logo, insubsistente 

o argumento lançado pela unimed no sentido de que, em tendo sido o contrato firmado entre as 

partes em data anterior à vigência da Lei nº 10.741/2003, não se aplicaria ao caso em exame. 

Assim, tenho por certo que os efeitos da nova Lei devem incidir sobre o referido contrato, em 

especial, porque a cobrança de mensalidade superior, em função da implementação dos 60 

anos, foi externada quando já vigente o estatuto do idoso; 10-ante o exposto, não acolho as 

razões recursais, mantenho a sentença monocrática sob seus próprios fundamentos.11-recurso 

conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2010800440; Ac. 370/2010; Turma Recursal; Relª Juíza Ana 

Lucia Freire. de A. dos Anjos; DJSE 22/03/2010; Pág. 508) 



 

36. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. ABUSIVIDADE. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao 

mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 

35 da Lei nº 9.656/98. 2. O acréscimo na mensalidade, não indica os critérios utilizados para 

determinar o reajuste em valor tão vultoso, rompendo com o equilíbrio contratual, princípio 

elementar das relações de consumo, a teor do que estabelece o artigo 4º, inciso III, do Código 

de Defesa do Consumidor, inviabilizando a continuidade do contrato firmado com o 

demandante. 3. O consumidor tem o direito de prever qual será a amplitude do aumento dos 

preços, que deve ser realizado de forma eqüitativa entre os contraentes, em especial nos 

contratos de prestações sucessivas, como é o caso dos autos. Nessa seara, com base no artigo 

51, incisos IV, X e XV, § 1º, do CDC, reconhece-se a impropriedade do aumento da mensalidade 

por implemento pela ré. 4. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar 

o equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para tanto, sob pena de banalizar este 

instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano. Dado parcial provimento ao 

apelo, por maioria, vencido em parte o Revisor no que tange à compensação da verba 

honorária. (TJRS; AC 70033489600; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz 

Lopes do Canto; Julg. 16/12/2009; DJERS 05/01/2010; Pág. 31) 

 

37. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ARQUIVOS DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DEPÓSITO JUDICIAL DOS 

VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO 

CABMENTO. O pedido do devedor para impedir ou suspender a inscrição existente depende da 

presença simultânea de três elementos. a) ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; c) sendo 

parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução 

idônea, a critério do magistrado. Orientação da Segunda Seção do STJ (RESP nº 527. 618/RS, 

Relator Ministro César Asfor Rocha, DJ de 24/11/2003). Não tendo sido demonstrada, em 

princípio, abusividade no valor das prestações livremente assumidas pelo devedor em contrato 

de financiamento, deve ser indeferido o pedido de antecipação de tutela, consistente no 

depósito judicial de prestações contratuais em valores inferiores ao contratado, e que o 

devedor, de forma unilateral, entende devidos. Em obediência ao princípio do pacta sunt 

servanda, e até pronunciamento judicial em contrário, o contrato entabulado entre as partes é 

válido, e devidos são os valores das prestações espontaneamente contratadas pelo devedor. 

Nas relações de consumo, cabe ao magistrado sopesar todos os elementos trazidos a exame, 

bem assim avaliar, na justa medida, a imprescindibilidade da tão propalada inversão dos ônus 

da prova, uma vez tal inversão não ser automática. Somente em caso da existência de 

dificuldade intransponível, cujo fim seria o de demonstrar a concretude do direito vindicado, é 

que aquela seria deferida. Ainda assim, se existente a verossimilhança da alegação e 

hipossuficiência do consumidor. Da mesma forma se dá com o reconhecimento da 

vulnerabilidade prevista no artigo 4º, incido I do Código de Defesa do Consumidor. Agravo de 

instrumento conhecido e provido. (TJDF; Rec. 2010.00.2.000342-9; Ac. 410.530; Sexta Turma 

Cível; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito; DJDFTE 18/03/2010; Pág. 145) 

 

38. APELAÇÕES CÍVEIS. Contratos de abertura de crédito fixo em conta corrente e renegociação de 

dívidas. Ação revisional e de busca e apreensão conexas. Sentença conjunta acolhendo 

parcialmente o pedido revisional e julgando procedente aquele da demanda ajuizada pela 



instituição financeira. Recurso do mutuário em ambas as demandas. 1) insurgência na 

revisional. 1.1) juros remuneratorios. 1.1.1) contrato de abertura de crédito em conta corrente. 

Reconhecimento, de ofício, da ausência de interesse processual do devedor ao formular o 

pedido de limitação dos juros em 12% ao ano (art. 267, VI, do CPC). Contrato sub judice que 

prevê taxa no percentual postulado. Sentença desconstituída no ponto. 1.1.2) cont rato de 

renegociação e conf issão de dívidas. Manutenção da taxa pactuada, porquanto inferior à 

média de mercado apurada no mês da contratação para a modalidade negocial específica 

firmada entre as partes. Enunciado N. I do grupo de câmaras de direito comercial do TJSC e 

Súmula nº 296 do STJ. 1.2) comissão de permanência. Legitimidade do acessório à média de 

mercado, limitado ao percentual remuneratório previsto para a normalidade, vedada a 

cumulação com correção monetária, juros de mora e multa contratual. Enunciado N. III do 

grupo de câmaras de direito comercial, Súmulas nºs 30, 294 e precedentes do st j. 1.3) 

legalidade da TR para indexação, porquanto expressamente convencionada. Enunciado N. VI do 

grupo de câmaras de direito comercial do TJSC e Súmula nº 295 do STJ. 1.4) cabimento da 

repetição/ compensação do indébito na forma simples (Súmula nº 322 do STJ). 1.5) 

sucumbência mantida. Recurso conhecido e desprovido. 2) reclamo na demanda de busca e 

apreensão. Hipótese concreta na qual a mora (exclusiva, recíproca, simultânea, e sucessiva) não 

queda afastada pela exigência de encargos excessivos, ante as peculiaridades das 

circunstâncias que emergem da contratação, os fatos materiais que a envolvem e os deveres 

anexos ou secundários do consumidor na relação contratual (art. 422 do CC/2002 e art. 4. º, III, 

do CDC). Reconhecimento da inadimplência f rente à indubitável existência de débito pendente. 

Resgate de apenas 24 das 84 parcelas avençadas no ajuste de renegociação de dívidas. Devedor 

que, embora tenha ajuizado demanda revisional discutindo o débito concernente aos contratos 

sub judice, pretende manter- se na fruição do bem/garantia do ajuste sem promover o depósito 

incidental das prestações da avença, autorizando a casa bancária a adotar as providências 

necessárias para a retomada do veículo financiado. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 

2008.062956-7; Taió; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi 

Buzzi; DJSC 08/02/2010; Pág. 266) 

 

39. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL N. 911/69). SENTENÇA ACOLHENDO O 

PEDIDO. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Juros remuneratórios. Manutenção da taxa pactuada, 

porquanto inferior à média de mercado apurada no mês da contratação. Enunciado N. I do 

grupo de câmaras de direito comercial e Súmula n. 296 do STJ. 2. Capitalização de juros. 

Inviabilidade, no caso concreto. Contrato celebrado sob à égide da medida provisória n. 1.963- 

17, reeditada pela MP n. 2.170-36. Ausência, todavia, de pactuação expressa da prática. 

Insuficiência, a tanto, da previsão de taxa anual superior à multiplicação por doze (um ano) 

daquela mensal. Violação ao direito de informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 

Alteração do entendimento da câmara nesse tocante, alinhando-se aos recentes precedentes do 

grupo de câmaras de direito comercial. 3. Comissão de permanência. Legitimidade do acessório 

à média de mercado, limitado ao percentual remuneratório previsto para a normalidade, 

vedada a cumulação com correção monetária, juros de mora e multa contratual. Enunciado N. 

III do grupo de câmaras de direito comercial, Súmulas nºs 30, 294 e precedentes do STJ. 4. Mora 

configurada. Ajuste de trato sucessivo. Inadimplemento substancial. Pagamento programado 

em 30 prestações, das quais 6 f oram resgatadas. Descumprimento configurado há mais de 4 

anos. Hipótese concreta na qual a mora (exclusiva, recíproca ou simultânea, e sucessiva) não 

queda afastada pela exigência de encargos excessivos, ante as peculiaridades das 

circunstâncias que emergem da contratação, os fatos materiais que a envolvem e os deveres 

anexos ou secundários do consumidor na relação obrigacional (art. 422 do CC/2002 e art. 4º, III, 

do CDC). Inadimplência inconteste, viabilizando a resolução do contrato, com a retomada do 

veículo alienado fiduciariamente. Recurso conhecido e parcialmente provido. A capitalização 



mensal de juros configura encargo legal exclusivamente se presente cláusula autorizadora 

expressa, com referência a termo, palavra ou expressão equivalente, o que torna inviável 

concluir pela legitimidade de sua incidência tão somente porque a taxa de juros anual é 

superior à exata soma de 12 (doze) índices mensais. A obrigatoriedade de cláusula expressa 

para a cobrança da capitalização mensal não traduz exigência sem consequências significantes 

na prática, porquanto se deve conferir privilégio, também, à promoção do conhecimento acerca 

das disposições contratuais, que apenas pode ser realizada, ao menos, por meio da imposição 

da literal e íntegra redação expositiva dos encargos suportados pelo consumidor (TJSC, 

embargos infringentes n. 2009.029413-0, de lages; relator: Des. Ricardo fontes, j. Em 

18.08.2009; grupo de câmaras de direito comercial). (TJSC; AC 2007.044555-9; Campos Novos; 

Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Marco Aurélio Gastaldi Buzzi; DJSC 08/02/2010; 

Pág. 259) 

 

40. SERVIÇO DE TELEFONIA. Ação declaratória de nulidade de assinatura mensal básica e pulsos 

além da franquia c/c cobrança. Impugnação à Assistência Judiciária Gratuita nã acolhida. 

Preliminares rejeitadas. Legalidade na cobrança. Precedentes do STJ. Medição por pulsos. 

Sistema de tarifação adotado por força do contrato de concessão, que dispõe sobre o plano 

básico do serviço local, no serviço telefónico fixo comutado. Dever de detalmamento ou 

discriminação das chamadas locais e dos pulsos excedentes inexistente. Improcedência dos 

pedidos. Recursoconhecidoeimprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. A 

Assistência Judiciária Gratuita exige apenas a declaração da parte, de modo que o seu pedido 

deve ser deferido, podendo ser impugnado pela parte, mediante prova da inexistência de 

hipossuficiência, o que não foi realizado pela recorrente. Assistência Judiciária Gratuita 

mantida. Preliminares. Não havendo interesse jurídico da anatfll, uma vez que o efeito de 

declaração da legalidade da cobrança não afetará sua esfera jurídica, afasta-se a existência de 

litisconsórcio necessário da agência reguladora. Inexistência de matéria complexa capaz de 

afastar a competência dos juizados especiais. Falta de interesse de agir prejudicada, vez que 

não há questionamento quanto à; cobrança de pulsos além da franquia. Pedido impreciso não 

demonstrado. Decadência afastada, visto que o caso em apreso não se trata de vício de produto 

ou serviço, pelo que inaplicável o quanto disposto no art. 26 do CDC. A Lei nº 9.472/97, 

resolução 85/98 da anatei, bem como os contratos de concessão firmados entre a 

administração pública e as concessionárias de serviços de telecomunicações embasam a tarifa 

denominada comumente de assinatura mensal básica, consubstanciada pela efetiva 

disponibilização dos serviços de telefonia aos usuários, seguida da respectiva cobrança, relativa 

não só aos serviços utilizados, mas aos oportunizados através de ampla plataforma de 

telecomunicações. (aplicação dos art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 3º, XXI 

da resolução 85/98 da anatei e art. 21, XI, da Constituição Federal) 6. Legalidade e legitimidade 

da tarifa assinatura mensal básica que se reconhece. Precedentes jurisprudenciais do STJ, órgão 

judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. 

Regularidade da cobrança dos pulsos excedentes, mormente porque o usuário não negou a 

realização das respectivas ligações. (TJBA; Rec. 0166567-96.2006.805.0001-1; Quarta Turma 

Recursal; Relª Juíza Ilza Maria da Anunciação; DJBA 19/01/2010) 

 

41. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSINATURA MENSAL BÁSICA E 

PULSOS ALÉM DA FRANQUIA C/C COBRANÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. LEGALIDADE NA 

COBRANÇA. PRECEDENTES DO STJ. MEDIÇÃO POR PULSOS. SISTEMA DE TARIFAÇÃO ADOTADO 

POR FORÇA DO CONTRATO DE CONCESSÃO, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO BÁSICO DO SERVIÇO 

LOCAL, NO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO. DEVER DE DETALHAMENTO OU 

DISCRIMINAÇÃO DAS CHAMADAS LOCAIS E DOS PULSOS EXCEDENTES INEXISTENTE. 

IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 



PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. Não havendo interesse jurídico da ANATEL, uma vez 

que o efeito de declaração da legalidade da cobrança não afetará sua esfera jurídica, afasta-se 

a existência de litisconsórcio necessário da agência reguladora. 2. A Lei nº 9.472/97, resolução 

85/98 da ANATEL, bem como os contratos de concessão firmados entre a administração pública 

e as concessionárias de serviços de telecomunicações embasam a tarifa denominada 

comumente de assinatura mensal básica, consubstanciada pela efetiva disponibilização dos 

serviços de telefonia aos usuários, seguida da respectiva cobrança, relativa não só aos serviços 

utilizados, mas aos oportunizados através de ampla plataforma de telecomunicações. 

(aplicação dos art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 3º, XXI da resolução 

85/98 da ANATEL e art. 21, XI, da Constituição Federal) 3. Legalidade e legitimidade da tarifa 

assinatura mensal básica que se reconhece. 4. Precedentes jurisprudenciais do STJ, órgão 

judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional. 5. 

Regularidade da cobrança dos pulsos excedentes, mormente porque o usuário não negou a 

realização das respectivas ligações. (TJBA; Rec. 0007692-42.2008.805.0103-1; Quarta Turma 

Recursal; Relª Juíza Pilar Célia Tobio de Claro; DJBA 13/01/2010) 

 

42. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 514, II DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO EM 

PARTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E IMPOSSIBILIDADE DE 

CUMULAÇÃO COM MULTA E JUROS. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. ART. 52. MULTA MORATÓRIA. LIMITE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Conforme 

disposição contida no artigo 514, incisos II do código de processo civil, nas razões da apelação 

devem constar os fatos e fundamentos que o apelante requer sejam examinados pelo juízo 

destinatário. 2 - Desse raciocínio, conclui - Se ser obrigação do recorrente impugnar de forma 

correta, os pontos da sentença, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento 

da matéria em discussão na causa. 3 - De acordo com o entendimento já pacificado no âmbito 

do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a cumulação contratual de comissão de 

permanência, juros, multa entre outros. Precedentes. 4 - Ante a aplicação do CDC, imperiosa se 

faz a observância do limite estipulado pela norma no que tange à multa moratória, sendo esta 

de 2% (dois porcento) sobre o valor das parcelas inadimplidas. 5 - Recurso improvido. (TJES; AC 

23070003936; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Benicio Ferrari; Julg. 01/12/2009; DJES 

12/01/2010; Pág. 87) 

43. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, IV, 7º E 20 § 2º DO CDC. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- 

Negligência por parte do banco em deixar o usuário esperar por 50 (cinqüenta) minutos na fila 

para atendimento; 2- Desrespeito a Lei Municipal que disciplina o tempo de espera na fila das 

instituições financeiras; 3 - Defeito na prestação do serviço gera o dever de indenizar; 4- 

violação do Código de Defesa do Consumidor; 5- Sentença reformada; 6 - Recurso provido. 

(TJMT; RCI 5920/2009; Primeira Turma Recursal; Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; Julg. 

20/01/2010; DJMT 28/01/2010; Pág. 40) 

 

44. EXCLUSIVAMENTE PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS. AUTOR QUE APÓS RECEBER SALÁRIO 

DEIXANDO SALDO POSITIVO NÃO MAIS MOVIMENTOU SUA CONTA. Saldo devedor decorrente 

unicamente da incidência de encargos de manutenção da conta -Banco-réu que não informou o 

autor acerca da evolução de seu débito -Ofensa ao inciso IV do artigo 4º do Código de Defesa do 

Consumidor -Gravidade da conduta da instituição financeira que mesmo após ter sido 

condenada ao pagamento de indenização por danos morais, voltou a negativar o nome do 

autor. Ação julgada improcedente. Recurso provido. (TJSP; APL 991.06.018148-0; Ac. 4238938; 

Pirajuí; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Windor Santos; Julg. 06/10/2009; 

DJESP 08/01/2010) 



45. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRATIVO. NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ORDEM PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA 

CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO 

FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS. DISTINÇÃO ENTRE INFORMAÇÃO-CONTEÚDO E INFORMAÇÃO-ADVERTÊNCIA. 

ROTULAGEM. PROTEÇÃO DE CONSUMIDORES HIPERVULNERÁVEIS. CAMPO DE APLICAÇÃO DA 

LEI DO GLÚTEN (LEI Nº 8.543/92 AB-ROGADA PELA LEI Nº 10.674/2003) E EVENTUAL 

ANTINOMIA COM O ART. 31 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANDADO DE 

SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO DA IMPETRANTE DE OFENSA À SUA LIVRE INICIATIVA 

E À COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR DEIXAR DE 

ADVERTIR SOBRE OS RISCOS DO GLÚTEN AOS DOENTES CELÍACOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 1. Mandado de Segurança Preventivo fundado 

em justo receio de sofrer ameaça na comercialização de produtos alimentícios fabricados por 

empresas que integram a Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação - ABIA, ora 

impetrante, e ajuizado em face da instauração de procedimentos administrativos pelo PROCON-

MG, em resposta ao descumprimento do dever de advertir sobre os riscos que o glúten, 

presente na composição de certos alimentos industrializados, apresenta à saúde e à segurança 

de uma categoria de consumidores - os portadores de doença celíaca. 2. A superveniência da Lei 

nº 10.674/2003, que ab-rogou a Lei nº 8.543/92, não esvazia o objeto do mandamus, pois, a 

despeito de disciplinar a matéria em maior amplitude, não invalida a necessidade de, por força 

do art. 31 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, complementar a expressão "contém 

glúten" com a advertência dos riscos que causa à saúde e segurança dos portadores da doença 

celíaca. É concreto o justo receio das empresas de alimentos em sofrer efetiva lesão no seu 

alegado direito líquido e certo de livremente exercer suas atividades e comercializar os produtos 

que fabricam. 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de "ordem pública e 

interesse social". São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e 

fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas 

abrir mão ex ante e no atacado. 4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da 

Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos 

sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, 

sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a 

própria lucratividade dos negócios. 5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 

5º, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da 

Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da 

Confiança, todos abraçados pelo CDC. 6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, 

o direito à informação é manifestação autônoma da obrigação de segurança. 7. Entre os 

direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se exatamente a "informação adequada 

e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 

6º, III). 8. Informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC, é aquela que se apresenta 

simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da 

comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou 

destituídas de qualquer serventia para o consumidor. 9. Nas práticas comerciais, instrumento 

que por excelência viabiliza a circulação de bens de consumo, "a oferta e apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores" (art. 31 do CDC). 10. A informação deve ser 

correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), 



ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. 11. A 

obrigação de informação é desdobrada pelo art. 31 do CDC, em quatro categorias principais, 

imbricadas entre si: a) informação-conteúdo (= características intrínsecas do produto e serviço), 

b) informação-utilização (= como se usa o produto ou serviço), c) informação-preço (= custo, 

formas e condições de pagamento), e d) informação-advertência (= riscos do produto ou 

serviço). 12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto 

a regra do caveat emptor como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do 

fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive 

como oferta e publicidade enganosa por omissão. 13. Inexistência de antinomia entre a Lei nº 

10.674/2003, que surgiu para proteger a saúde (imediatamente) e a vida (mediatamente) dos 

portadores da doença celíaca, e o art. 31 do CDC, que prevê sejam os consumidores informados 

sobre o "conteúdo" e alertados sobre os "riscos" dos produtos ou serviços à saúde e à 

segurança. 14. Complementaridade entre os dois textos legais. Distinção, na análise das duas 

Leis, que se deve fazer entre obrigação geral de informação e obrigação especial de informação, 

bem como entre informação-conteúdo e informação-advertência. 15. O CDC estatui uma 

obrigação geral de informação (= comum, ordinária ou primária), enquanto outras Leis, 

específicas para certos setores (como a Lei nº 10.674/03), dispõem sobre obrigação especial de 

informação (= secundária, derivada ou tópica). Esta, por ter um caráter mínimo, não isenta os 

profissionais de cumprirem aquela. 16. Embora toda advertência seja informação, nem toda 

informação é advertência. Quem informa nem sempre adverte. 17. No campo da saúde e da 

segurança do consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que as 

normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em 

questão, seria um despropósito falar em dever de informar baseado no homo medius ou na 

generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem mais dela 

precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades especiais são 

freqüentemente a minoria no amplo universo dos consumidores. 18. Ao Estado Social importam 

não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente 

por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação 

do consumo e a "pasteurização" das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade 

moderna. 19. Ser diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser menos 

consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de segunda classe ou proteção 

apenas retórica do legislador. 20. O fornecedor tem o dever de informar que o produto ou 

serviço pode causar malefícios a um grupo de pessoas, embora não seja prejudicial à 

generalidade da população, pois o que o ordenamento pretende resguardar não é somente a 

vida de muitos, mas também a vida de poucos. 21. Existência de lacuna na Lei nº 10.674/2003, 

que tratou apenas da informação-conteúdo, o que leva à aplicação do art. 31 do CDC, em 

processo de integração jurídica, de forma a obrigar o fornecedor a estabelecer e divulgar, clara 

e inequivocamente, a conexão entre a presença de glúten e os doentes celíacos. 22. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ; REsp 586.316; Proc. 

2003/0161208-5; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 17/04/2007; DJE 

19/03/2009) 

 

46. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. VALOR INSUFICIENTE APURADO EM PERÍCIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA TR. APLICAÇÃO CDC. ESCOLHA DA SEGURADORA PELO 

AGENTE FINANCEIRO. 1. Deve ser julgado improcedente pedido de liberação de obrigação de 

pagamento de prestações de contrato de financiamento imobiliário quando apurado em perícia 

contábil que os valores consignados são inferiores que aqueles efetivamente devidos, de acordo 

com as cláusulas do contrato. Não há recusa injustificada de recebimento do agente financeiro. 

2. Havendo novação objetiva da dívida, com modificação substancial do objeto da prestação, e 



não tendo sido comprovada a alegação de vícios de consentimento na prática do ato, não é 

possível a revisão das cláusulas do contrato firmado pelas partes em data anterior à 

renegociação da dívida. 3. Diante da previsão contratual de cláusula de correção monetária de 

acordo com a aplicação do coeficiente de remuneração da caderneta de poupança é cabível a 

incidência da TR como fator de atualização do saldo devedor. Jurisprudência do STJ e do STF. 4. 

As normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC são aplicáveis aos contratos de 

financiamento imobiliário vinculados ao sistema financeiro habitacional - SFH. Precedentes STJ 

5. É admitida a contratação de seguro obrigatório conjuntamente com o contrato de mútuo 

vinculado às regras do SFH, e que tem amparo no artigo 21 do Decreto-Lei nº 73/66. Não está 

caracterizada infringência à regra contida no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ausência de demonstração de situação de cobrança abusiva. 6. Apelação dos 

autores a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 1999.38.00.009529-5; MG; Sexta Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. Rodrigo Navarro de Oliveira; Julg. 13/11/2009; DJF1 14/12/2009; Pág. 203) 

 

47. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. SFH. PES. PROVA PERICIAL. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO 

SALARIAL. CES. PREVISÃO NORMATIVA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DO CDC. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO AFASTADA. HONORÁRIO S. SUCUMBÊNCIA MÍNINA DA APELADA. 1. 

PES/CP - Depreende-se do laudo pericial que, de fato, não foi cumprindo o PES-CP no caso em 

tela. Entretanto, tal descumprimento foi favorável apenas ao autor, considerando que o laudo 

pericial apurou um pagamento das prestações a menor pelos autores no importe de R$ 

54.767,15 (cinqüenta e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) (fl. 

614). 2. Do coeficiente de equiparação salarial. O coeficiente de equiparação salarial. Ces 

destina-se a corrigir distorções decorrentes do reajuste salarial do mutuário e da efetiva 

correção monetária verificada, estabelecendo uma compensação de valores, não havendo 

qualquer irregularidade na sua aplicação, uma vez que a sua cobrança está prevista na Lei nº 

8.692/93 e na resolução nº 1.446/88, do BACEN, bem como no instrumento contratual. 3. Da 

tabela price. A jurisprudência desta corte firmou entendimento de que não incorre em 

ilegalidade o agente financeiro que utiliza a tabela price para amortização do saldo devedor. 4. 

Da aplicação do CDC. A questão relativa à aplicação do CDC nos contratos de mútuo 

hipotecário, firmado no âmbito do sistema hipotecário, há muito encontra-se pacificada na 

jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, inclusive com manifestação da corte especial, e 

deste tribunal. no Superior Tribunal de Justiça vem prevalecendo o entendimento de que se 

aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo habitacional. 5. 

Da repetição do indébito. Não restou comprovado na prova pericial valor a ser restituído aos 

apelantes, razão pela qual não deve prosperar este pleito. 6. Dos honorário s. A r sentença 

também deve ser mantida neste ponto. considerando os pedidos dos autores, verifica-se que 

estes lograram êxito apenas naquele referente à amortização negativa. Desse modo, uma vez 

que a caixa sucumbiu em parte mínima, os autores devem arcar com a verba da sucumbência, 

nos termos da decisão a quo. 7. Apelação não provida. (TRF 1ª R.; AC 2005.35.00.005096-2; GO; 

Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Ávio Mozar José Ferraz de Novaes; Julg. 15/12/2008; DJF1 

13/02/2009; Pág. 528) 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder 

público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente; 

Norma correlata: Constituição Federal - art. 5º, LXXIV. 



II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério 

Público; 

Norma correlata: Constituição Federal - art. 128, § 5º. 

III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas 

de infrações penais de consumo; 

IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução 

de litígios de consumo; 

Norma correlata: Constituição Federal - art. 98, inciso I; e art. 125. 

V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do 

Consumidor. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º (Vetado). 

Julgados 

48. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PÓLO ATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade da associação 

civil de defesa dos consumidores, seus associados ou não, que celebraram contrato de adesão 

com a administradora do grupo, para demandar objetivando a desconstituição de cláusula 

contratual comum. Preenchimento dos requisitos da Lei da Ação Civil Pública (artigo 5o, V, "a" e 

"b") e do Código de Defesa do Consumidor (artigo 82, IV). Ilegitimidade ad causam. Pólo 

passivo. Ação civil pública. Legitimidade da administradora do grupo para responder aos termos 

na demanda. Organismo encarregado de dirigir o grupo, administrando interesses, recebendo 

remuneração por sua atividade e responsabilizando-se pela entrega de bens. Ação civil pública. 

Ajuizamento por associação civil de defesa dos consumidores. Desnecessidade da autorização 

dos filiados para a propositura. Inteligência do artigo 82, IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, a prever a legitimação da autora para fins do seu artigo 81, parágrafo único, com 

dispensa da autorização assemblear. Contrato. Consórcio de bens móveis e imóveis. Cláusula 

penal. Regularidade da cobrança pela infração contratual, em razão do descumprimento da 

obrigação de contribuir para o atingimento integral dos objetivos do grupo. Destinação desse 

valor em igualdade ao grupo e à administradora. Descabimento. Abusividade da estipulação 

que permite à administradora participar dessa verba, que se destina apenas ao grupo a que 

pertence o desistente. Cláusula que prevê que o grupo é autônomo e possui patrimônio próprio 

que não se confunde com os de outro nem com os da administradora. Ilegalidade reconhecida, 

por permitir à administradora a exoneração de eventuais obrigações resultantes do contrato. 

Sem ser pessoa jurídica legal constituída, o grupo não pode ter patrimônio próprio, por ser um 

ente fictício, sem existência legal. Taxa de administração. Descabimento de sua incidência sobre 

o período posterior à desistência ou exclusão do consorciado, ante a inexistência de efetiva 

prestação de serviços. Extinção da exigibilidade do crédito quando for de valor inferior a R$5,00 

(cinco reais). Inadmissibilidade, por ensejar o enriquecimento injusto. Declaração de nulidade 

desta cláusula que não configura julgamento extra petita. Possibilidade, ademais, de o 

Magistrado reconhecer e declarar abusiva determinada cláusula sempre que verificar a 

existência de desequilíbrio na posição das partes no contrato de consumo. Sucumbência. 

Honorários de advogado. Arbitramento -Manutenção. Valor que não se mostra irrisório ou 

aviltante -Aplicação do disposto no artigo 20, §º, do Código de Processo Civil. 



Prequestionamento. Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-

lo. Suficiência do enfrentamento das questões de direito debatidas. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Apelação da ré desprovida e recurso da 

autora provido em parte, por maioria. (TJSP; APL 991.05.040245-6; Ac. 4286832; São Paulo; 

Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 21/10/2009; DJESP 

10/03/2010 

 

49. ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA 

PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE. 1. A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita 

pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do 

CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no 

tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal. 2. 

Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.103.826; Proc. 2008/0245275-6; RN; Segunda Turma; 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 23/06/2009; DJE 06/08/2009) 

 

 

50. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CERCEIO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE 

PROCESSUAL. QUITAÇÃO. TRANSAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO 

COM DEMAIS PARTICIPANTES. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE. FUNDO DE RESERVA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO 

DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. 1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe 

indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo. 2. A quitação dada por 

ocasião da migração de um plano de previdência privada para outro não obsta a que se 

ingresse em juízo para postular a diferença referente a eventuais expurgos inflacionários, 

porquanto a quitação somente diz respeito a parcelas expressamente discriminadas, não 

havendo, por conseguinte, que se falar em falta de interesse de agir. 3. O termo de transação 

não previu a renuncia expressa de direitos advindos dos expurgos inflacionários, não havendo 

que se falar em falta de interesse processual e em extinção do processo por transação. 4. A 

discussão acerca da incidência de expurgos inflacionários ao saldo de poupança dos associados 

não autoriza a formação de litisconsórcio passivo necessário alusivamente a universalidade de 

associados, já que tem reflexos apenas quanto ao valor do saldo de cada associado considerado 

de maneira individual. 5. As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação 

jurídica existente entre as entidades de previdência privada e os seus participantes. 6. As 

contribuições destinadas a entidades de previdência privada devem ser corrigidas de forma 

plena, utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que reflita a real desvalorização 

da moeda no período, ainda que outro tenha sido avençado entre as partes. 7. A atualização 

deve se dar nos seguintes percentuais: Junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%), 

março, abril e maio de 1990 (84,32%, 44,80% e 7,87%). 8. Nos termos da MP 294/91, a partir de 

fevereiro de 1991, o índice de correção monetária a ser aplicado é a TRD. (TJMG; APCV 

1.0024.07.538784-5/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio 

Marques; Julg. 15/01/2009; DJEMG 03/02/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: TJMG; APCV 1.0024.07.538784-5/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 15/01/2009; DJEMG 

03/02/2009) EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CERCEIO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.INTERESSE PROCESSUAL. QUITAÇÃO. TRANSAÇÃO. 

IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DEMAIS PARTICIPANTES. 

NÃO CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. FUNDO DE 

RESERVA DE POUPANÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe indeferir 



aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo. 2. A quitação dada por 

ocasião da migração de um plano de previdência privada para outro não obsta a que 

se ingresse em juízo para postular a diferença referente a eventuais expurgos 

inflacionários, porquanto a quitação somente diz respeito a parcelas expressamente 

discriminadas, não havendo, por conseguinte, que se falar em falta de interesse de 

agir. 3. O termo de transação não previu a renuncia expressa de direitos advindos dos 

expurgos inflacionários, não havendo que se falar em falta de interesse processual e 

em extinção do processo por transação. 4. A discussão acerca da incidência de 

expurgos inflacionários ao saldo de poupança dos associados não autoriza a formação 

de litisconsórcio passivo necessário alusivamente a universalidade de associados, já 

que tem reflexos apenas quanto ao valor do saldo de cada associado considerado de 

maneira individual. 5. As regras do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à 

relação jurídica existente entre as entidades de previdência privada e os seus 

participantes. 6. As contribuições destinadas a entidades de previdência privada devem 

ser corrigidas de forma plena, utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice 

que reflita a real desvalorização da moeda no período, ainda que outro tenha sido 

avençado entre as partes. 7. A atualização deve se dar nos seguintes percentuais: 

junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%), março, abril e maio de 1990 

(84,32%, 44,80% e 7,87%). 8. Nos termos da MP 294/91, a partir de fevereiro de 1991, 

o índice de correção monetária a ser aplicado é a TRD. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.07.538784-5/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): FUND 

ATLÂNTICO SEGURIDADE SOCIAL - APELADO(A)(S): CLAUDIA MARIA FAM DE SOUZA 

LIMA E OUTRO(A)(S) - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES – ACÓRDÃO 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 

EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR 

PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO PARCIALMENTE O VOGAL. Belo Horizonte, 15 de 

janeiro de 2009. DES. TIBÚRCIO MARQUES – Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS - O SR. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO: Trata-se de recurso de Apelação interposto por 

Fundação Atlântico de Seguridade Social contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 

25ª Vara Cível de Belo Horizonte que, na ação de cobrança ajuizada contra a apelante, 

julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré a "incorporar às reservas de 

poupança dos autores, e, por via reflexa, aos benefícios/resgates concedidos ou por 

conceder, a diferença de correção monetária mediante aplicação do IPC dos meses de 

Junho/87 (26,06%), Janeiro/89 (42,72%), Março/90 (84,32%), Abril/90 (44,80%), 

Maio/90 (7,87%), Fevereiro/91 (21,87%), e Março/91 (11,79%); excluídos os índices de 

Junho/87 e Janeiro/89 em relação ao autor Geraldo Inês Campos que somente aderiu 

ao plano em Maio/1989; compensando-se os índices efetivamente aplicados." 

Condenou a ré a "recalcular o valor do benefício de renda mensal percebido pela 

autora Maria Elizabeth Brant Lopes para efeito de liquidação das prestações 

vincendas, e a pagar a diferença em relação às prestações vencidas desde a data da 

concessão do benefício, corrigidos monetariamente pelos índices da CGJMG desde a 

data de cada pagamento a menor, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês 

desde a data da citação." Sustenta a apelante que interpôs agravo retido em face da 

decisão de que indeferiu a produção de prova pericial contábil atuarial, pugnando pela 

anulação da sentença e acolhimento do agravo para determinar a realização da prova, 

por entender que foi cerceada no seu direito de defesa. Ainda em sede preliminar, 

argúi a falta de interesse de agir dos apelados, por entender que ao assinarem "Termo 

de Migração e Adesão", eles renunciaram seus direitos quanto ao Plano de Benefícios 

da Sistel. Que ao assinarem o termo os apelados migraram do Plano de Benefício 



Originário para o novo plano TelemarPrev. Aduz que os apelados deram plena e geral 

quitação dos valores recebidos em relação ao plano antigo. Informa que as parcelas 

ora requeridas - expurgos inflacionários entre os anos de 1987 e 1991, referem-se ao 

plano de benefícios PBS-Telemar, do qual os apelados se desligaram em 2000, estando 

abrangido pela renúncia em epígrafe. Alega que falta interesse processual aos 

apelados Cláudia Maria Fam de Souza, Geraldo Inês Campos, Ione Martins Dourado e 

Maria Lúcia Simões Alves Teixeira, pois segundo o Estatuto da Sistel e da Fundação 

Atlântico, bem como o Regulamento do Plano de Benefícios PBS-Telemar (artigos 90 e 

91), apenas terá direito ao levantamento da denominada "reserva de poupança", com 

a respectiva correção monetária, aqueles que, ao mesmo tempo, se desligarem do 

plano de benefícios e não tiverem implementados as condições para recebimento de 

qualquer benefício pelo Plano. Sustenta que os apelados são participantes ativos do 

Plano de Benefícios Telemarprev, ou seja, participantes que nunca se desligaram do 

Plano de Previdência Complementar, ou mesmo de sua patrocinadora, sendo que 

continuam vertendo contribuições mensais para seu fundo de reserva de poupança. 

Argúi, ainda, a falta de interesse de agir da apelada Maria Elizabeth Brant Lopes, 

aduzindo que esta nunca se desligou do Plano TelemarPrev, mantendo ativa sua 

inscrição na condição de Participante Assistido - Assistido Aposentadoria Programável. 

Assim, entende que a apelada não tem direito ao resgate das contribuições vertidas e 

à correção monetária correspondente. Além disso, alega que a apelada Maria 

Elizabeth Brant Lopes não tem interesse de agir quanto à incidência de expurgos 

inflacionários sobre o benefício que atualmente vem percebendo, denominado 

"Benefício Saldado", pois entende que referido benefício funciona no sistema de 

benefício definido, ou seja, o benefício não varia, seja a contribuição menor ou maior. 

Arguiu falta de interesse de agir dos apelados quanto à denominada "conta plus", 

prevista no art. 108 do regulamento do TelemarPrev, pois se trata de valor adicional, 

concedido por mera liberalidade da Fundação gestora do plano, a título de bônus, aos 

participantes que optassem livremente pela migração de planos e quitação de valores 

referentes ao plano abandonado (PBS-Telemar). Informa que a conta plus não se 

confunde com reserva de poupança, não havendo qualquer ligação com as 

contribuições vertidas pelo participante, durante a vigência de seu contrato de 

trabalho. Alega que todos os participantes dos planos de benefícios geridos por ela têm 

interesse na demanda, devendo, por tal motivo ser reformada a sentença e deferida a 

formação de litisconsórcio passivo necessário, citando-se todos os segurados para a 

correta formação do pólo passivo da demanda. No mérito alega que o processo deve 

ser extinto, nos termos do art. 269, inciso III do CPC, tendo em vista a transação 

realizada entre as partes. Pediu caso mantida a sentença o Tribunal se manifestasse a 

respeito do art. 6º, § 1º da LICC para fins de prequestionamento. Diz que o Código de 

Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em questão, pois é uma entidade fechada 

de previdência privada, que não oferece produtos no mercado de consumo, não 

podendo se enquadrar como fornecedora, nos termos da legislação consumerista. 

Sustenta que por ser uma entidade de previdência privada sem fins lucrativos, apenas 

administra os recursos arrecadados, a fim de custear as despesas de funcionamento do 

plano de benefícios e garantir a cobertura dos benefícios contratados. Diz que caso 

aplicados os expurgos inflacionários da maneira como requerido na inicial, gerará 

enriquecimento ilícito dos apelados e causará desequilíbrio nas contas da entidade de 

previdência, colocando em risco os direitos dos demais participantes do plano. Além 

disso, afirma que a determinação da incidência da correção monetária nos termos 

pedidos na inicial, constitui afronta ao art. 195, § 5º da CF/88, pois a cobrança dos 

expurgos acarretaria a majoração do valor da contribuição dos atuais participantes, 



sem a correspondente fonte de custeio. Diz que não deve prevalecer o entendimento 

do juízo monocrático quanto à incidência dos expurgos inflacionários com base no 

índice consumerista IPC, sobre os valores da reserva de poupança, pois sempre utilizou 

os índices oficiais (ORTN, BTN) de correção monetária vigentes à época dos expurgos 

inflacionários, estando em consonância com o ordenamento jurídico pátrio. Afirma que 

a sentença deverá ser reformada também para afastar os percentuais dos índices de 

correção apontados na inicial, conforme jurisprudência do STF e Súmula nº 252 do STJ. 

Pediu, enfim, a total reforma da sentença, para que a pretensão inicial fosse julgada 

improcedente, invertendo-se, por conseqüência, a condenação dos ônus 

sucumbenciais. Caso não acolhida a improcedência, pediu a reforma do julgado para 

se aplicar os índices de correção, nos termos de entendimento sumulado do STJ, 

fulcrado em precedente do STF. Os apelados apresentaram contra-razões às fls. 

461/469, pugnando pela manutenção do julgado. Este é o relatório. Conhece-se do 

recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Passa-se à análise 

das preliminares suscitadas pela apelante. DO AGRAVO RETIDO - A apelante aviou 

agravo retido (fls. 403/414) contra a decisão que indeferiu a produção de prova 

pericial contábil atuarial (fl. 397) que havia requerido às fls. 394/395. Esclarece que a 

prova pericial se destinaria a comprovar que os índices aplicáveis refletiriam a real 

desvalorização da moeda no período, já que correspondem aos previstos na legislação, 

estatutos e regulamentos. Assim, alega que a sentença deve ser anulada, por entender 

que teve o seu direito de defesa cerceado. Todavia, não comporta provimento o agravo 

retido interposto pela apelante, pois não se identifica nos autos a necessidade da 

prova requerida para o justo deslinde do feito. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal: 

"Estou em que a prova pericial contábil atuarial não se revela necessária nessa seara, 

tratando-se a questão de matéria de direito. Entretanto, se no cumprimento da 

sentença, em fase de liquidação, a realização da prova técnica se mostrar necessária, 

poderá ser deferida, não havendo que se falar em prejuízo para as partes, e em 

ocorrência de nulidade ('pas de nullité sans grief')." (Apelação Cível n° 

1.0024.08.973318-2/001 - 17ª Câmara Cível - Relator: DES. LUCIANO PINTO - Data da 

Publicação: 23/09/2008). Além disso, observa-se que cabe ao juiz determinar as provas 

necessárias à instrução do processo e indeferir as que considerar inúteis ou 

protelatórias, consoante art. 130 do CPC. A prova é dirigida ao magistrado e o sistema 

vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz deve instruir o 

processo até formar seu convencimento. Se os elementos dos autos já se mostram 

suficientes para formar a convicção do julgador, a prova requerida pela apelante é 

desnecessária, estando autorizado o seu indeferimento, sem que se verifique o alegado 

cerceamento de defesa. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE 

AGRAVO. O SR. DES. TIAGO PINTO: VOTO - De acordo com o eminente Relator. O SR. 

DES. MAURÍLIO GABRIEL: VOTO - De acordo com o eminente Relator. O SR. DES. 

TIBÚRCIO MARQUES: VOTO - DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DOS APELADOS - 

DA TRANSAÇÃO E DA QUITAÇÃO - Alega a apelante que os apelados não têm interesse 

processual por entender que quando assinaram o "Termo de Migração e Adesão", eles 

renunciaram seus direitos quanto ao Plano de Benefícios da Sistel e deram plena e 

geral quitação dos valores recebidos em relação ao plano antigo. Informa que as 

parcelas ora requeridas - expurgos inflacionários entre os anos de 1987 e 1991 

referem-se ao plano de benefícios PBS-Telemar, do qual os apelados se desligaram em 

2000, estando abrangido pela renúncia em epígrafe. Sem razão a apelante. Conforme 

ensinam Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, Código de Processo Civil 

Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, 3ª edição, Editora 

Revista dos Tribunais, p. 532: "existe interesse processual quando a parte tem 



necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático". In casu, a 

alegada falta de interesse de agir decorreria da quitação dada pelos apelados em 

relação ao plano PBS-Telemar, vez que, por meio de transação, aderiram ao novo 

plano - TelemarPrev. Como já decidido em outra oportunidade por este Tribunal a 

controvérsia jurídica cinge-se ao pagamento não integral de expurgos inflacionários, e 

não sobre aspectos técnicos de migração de plano de previdência privada. Extrai-se do 

termo de transação: "Na qualidade de participante do Plano de Benefícios da Sistel - 

Telemar PBS-Telemar, venho, nos termos do presente instrumento, transacionar minha 

participação no referido Plano, aderindo, nesta data, ao plano de benefícios 

TelemarPrev da Sistel, na forma do seu Regulamento, do qual, como participante 

signatário, declaro ter pleno conhecimento e aceitar em todos seus termos e 

condições. Declaro, ainda, após o recebimento do Regulamento do Plano de Benefícios 

TelemarPrev, e a correspondente cartilha, ter pleno conhecimento e aceitação de que a 

presente adesão ao Plano de Benefícios TelemarPrev implica a renúncia expressa ao 

Plano de Benefícios da Sistel - PBS-Telemar, outorgando plena, rasa e geral quitação a 

todo e qualquer direito que tenha adquirido ou venha a adquirir em relação ao PBS-

Telemar, para mais nada reclamar, seja a qualquer título, em juízo ou fora dele; 

significando a presente transação e adesão na permuta de planos de benefícios, 

passando, a partir desta data, a ser sujeito de direitos e obrigações, única e 

exclusivamente em relação ao Plano TelemarPrev. (...)" (f. 194). Verifica-se no trecho 

acima que, em momento algum, os apelados renunciaram expressamente a eventual 

direito acerca dos expurgos inflacionários, não havendo que se falar, portanto, em 

falta de interesse processual. Em casos análogos, já decidiu este Tribunal de Justiça, in 

verbis: "(...) o recibo de quitação passado pelo credor, não retira o direito de pleitear, 

em juízo, o pagamento de eventual diferença que lhe é devida, pois é cediço que a 

quitação vale pela obrigação expressa desde que correta, ou seja, somente exonera o 

devedor se representar efetivamente a prestação devida, o que não ocorreu in casu, 

onde sobre a obrigação foi operada correção monetária a menor daquela 

efetivamente devida. Deste modo, a quitação como ato jurídico perfeito apenas diz 

respeito aos valores lá constantes, que não podem ser reclamados, mas não àqueles 

que ilicitamente deixaram de constar do montante lá indicado, aos quais continua 

fazendo jus a parte autora." (Processo nº 1.0024.05.890777-5/002(1), Relatora Des. 

SELMA MARQUES, publicado em 12/07/2008). E mais: "Reconhecer como válida a 

quitação plena e geral constante no termo de migração, seria medida no mínimo 

ultrajante. A quitação em questão, feita adjetamente, sem dúvida, foi imputada aos 

associados, sob pena de não serem aceitos no novo plano, enfim não decorreu de 

expressão de vontade livre. A quitação foi embutida dentre os demais termos do termo 

de transação e imposta aos associados, assim, não pode gerar os efeitos jurídicos 

pretendidos pela parte apelante, já que inegavelmente viciada." (Processo nº 

1.0024.06.070385-7/001, Relator Des. CABRAL DA SILVA, publicado em 26/07/2007). 

Quanto à transação, que entende a apelante ter ocorrido nos termos do art. 940 do 

CC/16, tem-se que deve ser interpretada restritivamente, mormente por ser negócio 

jurídico caracterizado pela reciprocidade de concessões, o qual implica, em última 

análise, renúncia de direitos. Sobre o tema, leciona Caio Mário da Silva Pereira: "Na 

interpretação da transação vigora o princípio de que se deve entender restritivamente, 

não somente por envolver uma renúncia de direitos, como também em razão de sua 

finalidade extintiva de obrigações, não sendo jurídico que o intérprete entenda a 

vontade liberatória para além dos termos em que se manifestou" (PEREIRA, Caio Mário 

da Silva, Instituições de Direito Civil, v. III, 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004). 



Portanto, não havendo menção expressa à renúncia de direitos advindos dos expurgos 

inflacionários, não há que se falar em falta de interesse processual e em extinção do 

processo por transação, tendo em vista que subsiste o direito dos apelados ao 

recebimento do valor pleno das contribuições vertidas ao fundo de previdência. 

Ressalte-se, que sentença primeva não contrariou os ditames do artigo 6º, § 1º da 

LICC, pois a correção monetária trata-se de mero instrumento de atualização da 

moeda. Rejeita-se, pois, a preliminar argüida. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL 

DOS APELADOS: CLÁUDIA MARIA FAM DE SOUZA, GERALDO INÊS CAMPOS, IONE 

MARTINS DOURADO E MARIA LÚCIA SIMÕES ALVES TEIXEIRA Alega a recorrente que 

falta interesse processual aos apelados citados acima, pois segundo o Estatuto da 

Sistel e da Fundação Atlântico, bem como o Regulamento do Plano de Benefícios PBS-

Telemar (artigos 90 e 91), apenas terá direito ao levantamento da denominada 

"reserva de poupança", com a respectiva correção monetária, aqueles que, ao mesmo 

tempo, se desligarem do plano de benefícios e não tiverem implementado as condições 

para recebimento de qualquer benefício pelo Plano. Sustenta que os apelados são 

participantes ativos do Plano de Benefícios TelemarPrev, ou seja, participantes que 

nunca se desligaram do Plano de Previdência Complementar, ou mesmo de sua 

patrocinadora, sendo que continuam vertendo contribuições mensais para seu fundo 

de reserva de poupança. Também sem razão a apelante. Primeiramente, é válido 

salientar que a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda, ou 

seja, não se trata de valor aferido a título de lucro ou de rendimentos, mas de mera 

recomposição do valor da moeda. Considerando, portanto, que as reservas de 

poupança são oriundas das contribuições depositadas, inclusive, com acréscimo das 

correções adequadas, o interesse jurídico dos apelados na lide, é legítimo, porquanto 

objetiva o recebimento da correção monetária dos valores por eles depositados no 

fundo. Dessa forma, resta inconteste o fato de que todos possuem o direito de terem 

as reservas de poupança corrigidas com índices que, efetivamente, reflitam a inflação 

do período discutido nos autos. Rejeita-se, assim, a preliminar eriçada. DA FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DA APELADA MARIA ELIZABETH BRANT LOPES NA CONDIÇÃO 

DE PARTICIPANTE ASSISTIDA - Argúi, ainda, a falta de interesse processual da apelada 

Maria Elizabeth Brant Lopes, aduzindo que esta nunca se desligou do Plano 

TelemarPrev, mantendo ativa sua inscrição na condição de Participante Assistido - 

Assistido Aposentadoria Programável. Assim, entende que a apelada não tem direito 

ao resgate das contribuições vertidas e à correção monetária correspondente. Como já 

explicitado acima a correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda. 

Sendo assim, mesmo que a apelada tenha se desligado da empresa em 18/07/07 (fls. 

262), tem esta interesse processual para requer a complementação dos expurgos 

inflacionários incidentes sobre a importância de resgate da conta de reserva de 

poupança, que deve ser corretamente atualizada e mesmo que ainda não tenha 

sacado o saldo, tem o direito de exigir a complementação da correção monetária que 

incidiu a menor. Assim, o fato de a apelada constituir-se em participante assistida, não 

a faz carecedora da ação por falta de interesse de agir. No mesmo sentido, este 

Tribunal de Justiça já decidiu em caso semelhante, conforme se extrai do seguinte 

trecho: "Não há, pois, que se falar em carência de ação em relação à apelada ao 

argumento de não resgatou a reserva de poupança ou de que, por estar aposentada, 

percebendo benefícios de renda mensal não teriam direito à correção, tampouco seja 

participante assistida do plano de previdência oferecido pela apelante. Inconteste é o 

fato de que a mesma possui o direito de ter a reserva de poupança corrigida com 

índices que, efetivamente, reflitam a inflação do período discutido nos autos." 

INOVAÇÃO RECURSAL - Falta de interesse de agir da apelada Maria Elizabeth quanto 



ao "benefício saldado" e falta de interesse de agir dos apelados quanto à denominada 

"conta plus" Na peça recursal, suscitou a apelante a preliminar de falta de interesse de 

agir da apelada Maria Elizabeth em relação ao "benefício saldado" e de falta de 

interesse de agir dos apelados quanto à denominada "conta plus", prevista no art. 108 

do regulamento do TelemarPrev. Verifica-se que tal alegação foi formulada apenas em 

sede de apelação, constituindo, portanto, inovação recursal, o que não é admitido pelo 

ordenamento jurídico, de acordo com o disposto no art. 515, § 1º, do CPC, que prevê 

que apenas constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões 

"suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Nesse 

sentido, veja-se: "(...) INOVAÇÃO DA LIDE EM INSTÂNCIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE 

- OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ARTIGO 515 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. Havendo inovação de alegações em sede de recurso de apelação, não requeridas 

e apreciadas pelo Juiz a quo, para não ocorrer supressão de grau de jurisdição, há 

impedimento legal de apreciação destas questões." (TAMG, 7ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 

440.063-7, rel. Juiz José Affonso da Costa Côrtes, j. em 23.9.2004). Dessa forma, 

cuidando-se de inovação recursal, a questão levantada, a título de preliminar, não 

pode ser conhecida nesta instância revisora, sob pena de ofensa ao princípio do duplo 

grau de jurisdição e do devido processo legal. O SR. DES. TIAGO PINTO: VOTO De 

acordo com o eminente Relator. O SR. DES. MAURÍLIO GABRIEL: VOTO: De acordo com 

o eminente Relator. O SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO: NULIDADE DA SENTENÇA: 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. Alega a apelante que todos os participantes 

dos planos de benefícios geridos por ela têm interesse na demanda, devendo, por tal 

motivo ser reformada a sentença e deferida a formação de litisconsórcio passivo 

necessário, citando-se todos os segurados para a correta formação do pólo passivo da 

ação. Nos termos do art. 47 do CPC, "há litisconsórcio necessário, quando, por 

disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de 

modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá 

da citação de todos os litisconsortes no processo". Ressalte-se que nestes autos busca-

se a correção dos valores de titularidade apenas dos associados autores, ou seja, a 

correção é única e exclusivamente das contribuições por eles vertidas ao fundo de 

previdência. Ora, se foram vertidas contribuições e a estas aplicados índices de 

correção incapazes de manter o poder de compra da moeda, necessariamente, houve 

ganho por parte do fundo, sobras operacionais, pois foi atribuído ao saldo correção 

menor do que a devida. Assim, não se pode dizer que a eventual procedência do pleito 

inicial implicará em prejuízo ou desequilíbrio para o fundo, imputando ônus para os 

demais associados. Portanto, não há que se falar em integração do pólo passivo por 

nenhuma outra pessoa, pois o presente feito não tem reflexo no patrimônio de 

ninguém que não esteja abrangido pela presente relação processual. Em caso análogo, 

decidiu esta 15ª Câmara Cível, conforme se extrai do voto proferido pelo Des. Wagner 

Wilson: "Em primeiro lugar, os demais integrantes do plano não ocupam nenhum dos 

pólos da relação jurídica sub judice, que, na verdade, é composta pela entidade de 

previdência e pelos autores. Em segundo lugar, não há qualquer indício de que a 

procedência do pedido inicial virá a atingir diretamente o patrimônio dos participantes. 

Como se sabe, tais entidades de previdência complementar são formadas por reservas 

técnicas e de contingência, que, diante da intensa fiscalização a que estão submetidas, 

presumivelmente serão suficientes para satisfazer os interesses de todos os seus 

participantes, sob pena de intervenção e liquidação. Por último, há que se observar 

que a responsabilidade pelo recálculo do benefício e recomposição das perdas é da 

gestora do fundo, não dependendo a eficácia da sentença, portanto, da citação de 

todos os participantes." (Apelação Cível n° 1.0024.06.056389-7/001). Logo, afasta-se a 



nulidade suscitada. O SR. DES. TIAGO PINTO: VOTO - De acordo com o eminente 

Relator. O SR. DES. MAURÍLIO GABRIEL: VOTO - De acordo com o eminente Relator. O 

SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO -  NO MÉRITO - DA TRANSAÇÃO E DA QUITAÇÃO 

No mérito, alega a recorrente que a transação efetuada entre as partes produziu 

efeitos de coisa julgada, por se equiparar a sentença irrevogável nos termos do art. 

1.030 do Código Civil. Assim, pugnou pela extinção do processo, com resolução de 

mérito, eis que os Autores deram plena a rasa quitação, renunciando a qualquer outro 

direito porventura existente em relação aos seus benefícios previdenciários, quando da 

migração do plano previdenciário para outro. Contudo, este Tribunal tem afastado a 

incidência dos efeitos jurídicos da transação entabulada pela apelante, como se vê dos 

julgados adiante colacionados: "(...) quitação ofertada em termo de transação adesivo, 

não gera os feitos jurídicos esperados, já que maculada por vício de consentimento. 

(...)" (TJMG, ApCiv n° 1.0024.06.070385-7/001, Rel. Des. CABRAL DA SILVA, j. 

17.09.2007, "DJ" 26.07.2007). "(...) Os documentos denominados 'Termo de Transação 

e Adesão (Migração)', exemplificados à fl. 125, não representam o instituto da 

transação, modo de extinção das obrigações, que exige concessões recíprocas, o que 

não se verifica no caso dos autos, já que a entidade de previdência de nada abriu mão 

para a realização do referido termo". (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.056389-7/001 - 

15ª CÂMARA CÍVEL - Relator DES. WAGNER WILSON - Data da Publicação: 

27/08/2008). "IV - A quitação geral, dada pelo participante de plano de previdência 

complementar à gestora de seu plano, quando da migração para outro não se presta à 

renúncia ao recebimento da diferença relativa à concessão monetária apurada com 

base nos expurgos inflacionários dos anos 1987, 1989 e 1990". (ApCiv n° 

1.0024.05.736329-3/001, Rel. Des ADILSON LAMOUNIER, J. 01.02.2007, "DJ" 

16.02.2007). Assim, a quitação dada pelos Recorridos, quando da migração de plano 

previdenciário, não está a obstaculizar a pretensão exordial, eis que pretendem o 

recebimento de correção monetária decorrente de expurgos inflacionários, que nada 

mais são do que a própria correção monetária, representando as perdas oriundas das 

diversas alterações legislativas operadas no período de 1986 a 1991. Afasta-se, assim, 

a aplicação dos art. 6º, § 1º da LICC, art. 59, 940, 1.025 e 1030 do Código Civil, pois 

não há ato jurídico perfeito se a lei não é observada. Portanto, não havendo menção 

expressa à renúncia de direitos advindos dos expurgos inflacionários, não há que se 

falar em transação produzindo efeitos de coisa julgada. E ainda. Não se pode admitir 

que o termo de quitação tenha englobado a correção monetária, pois esta "não se 

revela em um acréscimo, mas na reposição do valor real da moeda, constituindo, por 

conseguinte, um imperativo de justiça e de eqüidade." DA APLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Alega a recorrente que o Código de Defesa do 

Consumidor não se aplica ao caso em questão, pois é uma entidade fechada de 

previdência privada, que não oferece produtos no mercado de consumo, não podendo 

se enquadrar como fornecedora, nos termos da legislação consumerista. Todavia, a 

tese combatida pela recorrente já foi superada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o 

enunciado da Súmula nº 321 que previu: "O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 

participantes." Sendo assim, deve-se observar a jurisprudência cristalizada do Superior 

Tribunal de Justiça. DA AFRONTA AO ART. 195, § 5º DA CF/88 - Afirma a recorrente que 

a determinação da incidência da correção monetária nos termos pedidos na inicial 

constitui afronta ao art. 195, § 5º da CF/88, pois a cobrança dos expurgos acarretaria a 

majoração do valor da contribuição dos atuais participantes, sem a correspondente 

fonte de custeio. Contudo, na há que se falar em ofensa à Constituição, porque a 

correção monetária não implica em benefício, serviço ou tampouco em acréscimo ao 



capital sobre o qual incide, representando apenas a atualização do valor, que se deve 

dar de forma plena, utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que 

reflita a real desvalorização da moeda no período. Assim, tendo em vista a natureza do 

pedido dos autores, afasta-se a infringência ao mencionado artigo, pois a aplicação 

dos expurgos inflacionários não terá o condão de causar o desequilíbrio financeiro e 

atuarial nas contas da apelante, pois não importa em acréscimo, plus pecuniário a 

ensejar a criação de uma fonte de custeio extra ou diferente daquelas existentes no 

momento da contratação. DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS CONFORME 

JURISPRUDÊNCIA DO STF E SÚMULA Nº 252 DO STJ. Sustenta a apelante que não deve 

prevalecer o entendimento do juízo monocrático quanto à incidência dos expurgos 

inflacionários com base no índice consumerista IPC, sobre os valores da reserva de 

poupança, pois sempre utilizou os índices oficiais (ORTN, BTN) de correção monetária 

vigentes à época dos expurgos, estando em consonância com o ordenamento jurídico 

pátrio. Eventualmente, pede a aplicação dos índices consolidados na Súmula nº 252 do 

Superior Tribunal de Justiça que previu: "Os saldos das contas do FGTS, pela legislação 

infraconstitucional, são corrigidos em 42,72% (IPC) quanto às perdas de janeiro de 

1989 e 44,80% (IPC) quanto às de abril de 1990, acolhidos pelo STJ os índices de 

18,02% (LBC) quanto as perdas de junho de 1987, de 5,38% (BTN) para maio de 1990 e 

7,00% (TR) para fevereiro de 1991, de acordo com o entendimento do STF (RE 226.855-

7-RS)". Os expurgos inflacionários aplicados pela sentença recorrida, foram os 

seguintes: - Junho de 87: 26,06% - Janeiro de 89: 42,72% - Março de 90: 84,32% - Abril 

de 90: 44,80% - Maio de 90: 7,87% - Fevereiro de 91: 21,87% - Março de 91: 11,79%. 

Inicialmente, é válido salientar que a correção monetária visa recompor o poder 

aquisitivo da moeda, ou seja, não se trata de valor aferido a título de lucro ou de 

rendimentos, mas de mera recomposição do valor da moeda. Assim, não há dúvida de 

que é devida a incidência de correção monetária sobre as contribuições vertidas e 

acumuladas em plano de previdência privada e para que ela atinja o seu escopo, deve 

ser plena, refletindo a efetiva recomposição do valor aquisitivo do capital, 

entendimento, inclusive, já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

orientação da Súmula nº 289, de 28/04/2004, in verbis: "Súmula nº 289 - A restituição 

das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, 

por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda." Assim, a aplicação da 

correção monetária, representando as perdas oriundas das diversas alterações 

legislativas, não importa em violação ao ato jurídico perfeito ou a qualquer princípio 

que norteie a relação jurídica entre as partes. Nesse sentido, veja-se o entendimento 

consolidado no Superior Tribunal de Justiça: "PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. 

RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A EX-EMPREGADO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. 

ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CABIMENTO. TERMO INICIAL. MARÇO DE 1980. (...) II - A 

restituição das contribuições destinadas às entidades de previdência privada deve se 

dar de forma plena, utilizando-se no cálculo da atualização monetária índice que 

reflita a real desvalorização da moeda no período, ainda que outro tenha sido 

avençado." (STJ - REsp n.º 665300/RS - Rel. Ministro Castro Filho - pub. DJU 

23/05/2005). "PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DAS CONTRIBUIÇÕES PESSOALMENTE 

REALIZADAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. Em caso de desligamento de 

empregado, a restituição das importâncias com as quais pessoalmente contribuiu à 

entidade de previdência complementar deve ser devidamente corrigida por índices de 

correção monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o 

estatuto da entidade estabeleça critério de reajuste diverso." (STJ - ADREsp 392206/DF 

- Terceira Turma - Rel. Min. Castro Filho - Data do Julgamento: 11.04.2003). "A 



devolução das contribuições recebidas pelas entidades de previdência privada, 

conforme assentada jurisprudência da Segunda Seção, deve ser integral, computados 

os denominados expurgos inflacionários." (STJ - REsp. 400617/DF - Rel. Min. Carlos 

Alberto Menezes Direito). "A correção monetária não se revela em um acréscimo, mas 

na reposição do valor real da moeda, constituindo, por conseguinte, um imperativo de 

justiça e de eqüidade. Os valores resgatados pelos participantes de plano de benefícios 

de previdência privada devem ser corrigidos de acordo com índices de correção 

monetária que reflitam a real inflação ocorrida no período, ainda que o estatuto da 

entidade estabeleça critério de reajuste diverso" (STJ - EREsp. 297194/DF - Rel. Min. 

Nancy Andrighi). Ressalte-se que os percentuais relativos às diferenças, estabelecidos 

na sentença, não estão em total descompasso com o previsto na Súmula n° 252, do 

STJ. DO PLANO COLLOR II - FEVEREIRO E MARÇO DE 1991. No caso em tela, assiste 

razão parcial a apelante, pois o índice fixado na sentença para o período de fevereiro e 

março de 1991 não deve ser aplicado ao caso em questão, pois o índice de correção 

monetária a partir de 30 de maio de 1990, passou a ser o BTN. A partir de junho de 

1990 o BTN passou a corrigir as cadernetas de poupança. Nos termos do art. 2º, § 4º, 

letra "a", da Lei nº 8.088/90, para a correção das cadernetas deveria ser utilizado o 

índice BTN apurado no mês anterior. Em 31.01.1991 a MP 294/91 extinguiu o BTN e 

estabeleceu que o índice de correção monetária fosse o TRD. O art. 11 da referida MP 

assim dispunha: "Em cada período de rendimento, os depósitos de poupança serão 

remunerados: I - como remuneração básica, por taxa correspondente à acumulação 

das TRD no período transcorrido entre o dia do último crédito de rendimento, inclusive, 

e o dia do crédito de rendimento exclusivo; II - como adicional, por juros de meio por 

cento ao mês. § 1º A remuneração será calculada sobre o menor saldo apresentado em 

cada período de rendimento. § 2º Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se 

período de rendimento: I - para os depósitos de pessoas físicas e entidades sem fins 

lucrativos, o mês corrido a partir da data de aniversário da conta de depósito de 

poupança; II - para os demais depósitos, o trimestre corrido a partir da data de 

aniversário da conta de depósito de poupança. § 3º A data de aniversário da conta de 

depósito de poupança será o dia do mês de sua abertura, considerando-se a data de 

aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte: § 

4º O crédito dos rendimentos será efetuados: I - mensalmente, na data de aniversário 

da conta, para os depósitos de pessoa física e de entidades sem fins lucrativos; II - 

trimestralmente, na data de aniversário no último mês do trimestre, para os demais 

depósitos." Tem-se, portanto que a MP 294/91 modificou a regulação dos rendimentos 

de caderneta de poupança. Todavia, o período de 30 (trinta) dias, cujo início ocorreu 

após a legislação vigente, deve ser regido pelos índices estabelecidos pela nova 

legislação, já que o contrato de poupança é renovado mensalmente. Assim, tendo em 

vista que no período compreendido entre fevereiro e março de 1991, vigia a MP 

294/91, a sentença deve ser reformada, uma vez que foi correta a aplicação da TRD. 

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: "RECURSO ESPECIAL 

- CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - CRUZADOS NOVOS 

BLOQUEADOS - 'PLANO COLLOR I' - BTNF - 'PLANO COLLOR II' - TRD - ALEGADA 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (...) 2. Quanto ao Plano Collor II, a jurisprudência 

restou firmada no sentido de que a correção monetária deve-se fazer pela variação da 

TRD, a partir de 1º de fevereiro de 1991, nos termos da Lei n. 8.177/91. (...)" (Processo 

REsp 904860/SP - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS - Órgão Julgador T2 - 

SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 03/05/2007 - Data da Publicação/Fonte DJ 

15/05/2007 p. 269). É válido registrar que a MP 294/91 foi convertida em lei 

(8.177/91) e não sofreu alterações em seu texto, no que tange a correção monetária 



das poupanças. Assim, deve ser decotado da sentença apenas o percentual referente 

ao Plano Collor II, mantendo-se inalterados os demais índices de correção monetária 

fixados. Finalmente, para se evitar a interposição de embargos de declaração, deve-se 

destacar que a sentença primeva não contrariou os ditames dos artigos: art. 5º, inc. 

XXXVI e 195, § 5º, da CF/88; Art. 6º, § 1º, da LICC; art. 51 da lei nº 8.078/90; art. 59, 

940, 1.025, e 1.030 do Código Civil de 1916, pois a correção monetária trata-se de 

mero instrumento de atualização da moeda. CONCLUSÃO: Com tais considerações, 

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, REJEITAM-SE AS PRELIMINARES DE FALTA 

DE INTERESSE PROCESSUAL E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, para excluir 

da condenação os índices de 21,87% e 11,79%, referentes a fevereiro e março de 1991 

- Plano Collor II -, por ter incidido no período a TRD, mantendo-se inalteradas as 

demais disposições da sentença hostilizada. Custas recursais pela apelante, nos termos 

do art. 21, parágrafo único do CPC. O SR. DES. TIAGO PINTO: VOTO - De acordo com o 

eminente Relator. O SR. DES. MAURÍLIO GABRIEL: VOTO -  Discordo do voto do 

eminente Relator apenas quanto aos índices a serem aplicados nas reservas de 

poupança. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, 

apontando os expurgos efetivamente ocorridos nos períodos em discussão nos autos, 

bem como os índices dos mesmos: "AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. I - A 

Segunda Seção, no julgamento do EREsp 264.061/DF, concluiu que os índices 

expurgados, relativos ao IPC, foram 26,06% (junho/87); 42,72% (janeiro/89); 84,32% 

(março/90); 44,80% (abril/90); 7.87% (maio/90); 21,87% (fevereiro/91) e 11,79%, 

relativo ao INPC de março/91 (DJ de 11/03/2002). II - Inviabilidade da aplicação do 

índice de 11,79%, relativo ao INPC de março de 1991, porquanto vedada a reformatio 

in pejus. Agravo improvido" (AgRg no REsp 817678/DF, Rel. Ministro Castro Filho, 

Terceira Turma, julgado em 17/10/2006, DJ 13/11/2006 p. 261). Consequentemente, 

devem ser mantidos os índices adotados na sentença recorrida. Quanto às demais 

questões, acompanho o voto do culto Relator. Com tais considerações, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO. Custas recursais, pela apelante. SÚMULA : NEGARAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. REJEITARAM AS PRELIMINARES E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO, VENCIDO PARCIALMENTE O VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.538784-5/001 APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO. SERASA. CDL. PROVA DE NOTIFICAÇÃO DA 

INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. 1. Predomina o entendimento de 

que o banco de dados é responsável mesmo quando disponibiliza registro efetuado por 

empresa associada ou cadastro do BACEN acerca de cheques sem fundos. 2. Não há 

comprovação da notificação com relação a esses registros, que devem ser cancelados, 

mantidos os demais. 3. A Câmara firmou posicionamento no sentido de que o prazo 

para cancelamento dos registros em bancos de dados é de cinco anos, por força do art. 

43, parágrafos 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do STJ. Caso 

em que quando do ajuizamento não havia decorrido tal prazo. Apelo parcialmente 

provido. (TJRS; AC 70027956812; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Paulo Roberto Félix; Julg. 18/11/2009; DJERS 15/12/2009; Pág. 80) 

 

51. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO 

PESSOAL. 1. Inscrição em cadastros proteção ao crédito. Possibilidade. 2. Capitalização de juros 

não contratada. Não incidência. 3. Comissão de permanência. Previsão expressa no contrato. 

Licitude da cobrança. Afastamento correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios 

e multa, durante o período de inadimplemento contratual. 4. Inexistência de previsão no 

contrato. Utilização da IGP-m como índice de correção monetária. 5. Aplicação do CDC à revisão 



de contratos bancários. Matéria pacificada no STJ e nesta câmara. 6. Juros remuneratórios. 

Taxa expressamente estabelecida no contrato de acordo com a média do mercado. Limitação 

afastada. 7. Afastamento da mora. Inviabilidade haja vista caracterizado o inadimplemento no 

caso em tela. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 70025318098; Porto Alegre; Segunda 

Câmara Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 29/07/2009; DOERS 

12/08/2009; Pág. 113) 

CAPÍTULO III  

Dos Direitos Básicos do Consumidor 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 

fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, 

asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem 

como sobre os riscos que apresentem; 

Normas correlatas: Súmula do TJRJ nº 110. 

Súmula nº 110. EMPRESA DE TELEFONIA - MEDIDOR DE PULSOS - DISCRIMINAÇÃO NAS 

FATURAS. Com fundamento no art. 5º, XXXII, da Lei Maior, e art. 6º, III, do Código de Defesa do 

Consumidor, somente a partir de 1º de janeiro de 2006, a empresa de telefonia fixa estará 

obrigada a instalar aparelho medidor de pulsos telefônicos, discriminando nas faturas o 

número chamado, a duração, o valor, a data e a hora chamada. (DJERJ 9.3.2006) 

Referência: Uniformização de Jurisprudência nº 2005.018.00004 - Julg. 7.11.2005. 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 

desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou 

sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; 

Normas correlatas: Art. 57, caput; e art. 100 desta Lei. Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85) - art. 13. Súmula do STJ nº 37 e nº 284. 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção 

Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

Normas correlatas: Art. 83 desta Lei. Constituição Federal - art. 5º, LXXIV. 



VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a 

seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 

for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

Normas correlatas: Art. 93 desta Lei. Constituição Federal - art. 5º, inciso LV. Código de 

Processo Civil (Lei nº 5.869/1973) - art. 333, parágrafo único. Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 

7.347/85). Súmula do TJSE nº 1. 

IX - (Vetado); 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

Julgados 

52. ADMINISTRATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. 

PERCENTUAL DE 42,72% (JANEIRO/89). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ARTIGO 6º, INCISO VII 

DA LEI Nº 8.078/90. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. I -O STJ vem entendendo que as ações de 

cobrança de índices de caderneta de poupança só prescrevem em 20 (vinte) anos, em razão da 

sua natureza pessoal. Esse posicionamento se aplica tanto à correção monetária quanto aos 

juros remuneratórios que, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, 

perdendo, portanto, a natureza de acessórios. Assim, não há que se falar na aplicação do art. 

178, §10, inciso III, do Código Civil de 1916, hoje reproduzido no art. 206, §3º, III, do Código 

Civil. Precedente: STJ, Quarta Turma, AGRG no AG 1140077/SP. Min. Rel. Fernando Gonçalves. 

Julg. 15/09/2009. DJe 05/10/2009. II -Quando se trata de atualização dos saldos de contas-

poupança, as alterações nos critérios de correção não podem refletir sobre os depósitos que 

tiveram seus períodos aquisitivos iniciados, devendo-se observar as regras vigorantes no 

respectivo vencimento. No caso dos autos, o autor/apelante faz jus à correção monetária 

referente ao saldo positivo de janeiro/89. III -Os juros remuneratórios devem ser aplicados, 

tendo em vista a sua natureza acessória com relação às contas-poupança, sendo devidos 

somente nos meses em que ocorreram os expurgos inflacionários. Precedente: AGRG nos ERESP 

880637, Segunda Seção, Rel. Sidnei Beneti, DJ 06/10/2008, decisão unânime. lV -O artigo 20 do 

CPC estipula que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou e os honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados em, no mínimo, 10%, 

conforme o parágrafo terceiro do mesmo dispositivo. No caso dos autos, havendo procedência 

total do pedido, os honorários advocatícios devem corresponder a 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação. V -Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 494164; Proc. 2008.85.00.004529-

1; SE; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Margarida Cantarelli; DJETRF5 31/03/2010) 

 

53. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação 

do art. 515 do CPC. Incidência do princípio tantum devolutum quantum appellatum. INCIDÊNCIA 

DO Código de Defesa do Consumidor. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física 

para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro 

funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como 

fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 

8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula nº 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 

DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por 

abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato 



superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já 

existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas 

gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros reduzidos para 12% 

(doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os 

arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. Desnecessário examinar argumentos 

constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do 

Novo Código Civil, que permite a incidência da capitalização anual dos juros. Entretanto, a 

simples existência de legislação autorizando a incidência dessa forma de composição das 

parcelas, por si só, não tem o condão de presumir a sua contratação em todos os pactos dessa 

natureza, devendo, em cada caso, constar cláusula expressa informando o consumidor sobre a 

incidência desse encargo, sob pena de afronta as regras inseridas no CDC, quanto a clareza e a 

ostensividade necessárias a permitirem a imediata compreensão do conteúdo e do alcance das 

obrigações assumidas. Vedada a capitalização no caso concreto. TERMO INICIAL DA MORA. 

Estando sub judice a liquidez e, em via de conseqüência, a própria exigibilidade do crédito 

oriundo do contrato revisando, é de ser afastada com efeitos ex tunc a mora decorrente do 

inadimplemento de obrigações declaradas abusivas até que se apure o valor real do eventual 

débito ainda existente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (OU JUROS REMUNERATÓRIOS 

INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA). Obrigação acessória que vai afastada, na 

esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para 

servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, eis que a 

jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real perda inflacionária. COBRANÇA DE TARIFA 

E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas 

de financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. 

IOF. ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A cobrança do tributo diluído nas 

prestações do financiamento se afigura como condição iníqua e desvantajosa ao consumidor 

(CDC, art. 51, IV). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso se verifique que o débito já está quitado, 

devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos 

pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 70031630643; Arroio Grande; Décima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 24/09/2009; DJERS 

31/03/2010) 

 

54. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS. TROCA DE FILMES. 

EXTRAVIO. ATO ENSEJADOR DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA 

DO ART.333, I DO CPC. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURADO. I. Como sabido, para a 

22/431 configuração do dano moral é preciso estar presente o clássico trinômio ato/ dano. 

Efetivamente comprovado. E nexo causal entre o agir ofensivo e o prejuízo verificado; II. 

Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seus direitos, com fulcro no art. 

333, I do CPC.ausentes as provas de tais fatos, deve ser julgado improcedente o pedido 

deduzido na inicial; III. In casu, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório, no 

sentido de demonstrar de forma inequívoca o ato ensejador do dano, o indeferimento de sua 

pretensão indenizatória é medida que se impõe, não lhe socorrendo o disposto no art. 6º, VIII, 

do CDC, pois esta regra não exclui a necessidade de produção de prova quanto ao fato 

constitutivo do direito; IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AC 2010200967; Ac. 

2096/2010; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilza Maynard Salgado de Carvalho; DJSE 

31/03/2010; Pág. 22) 



 

55. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS. PROVA. Inversão do ônus com base no CODECON aplicado pelo juiz de direito 

Em que pese a aplicação da legislação consumerista ao caso concreto (Súmula nº 297 do STJ), é 

incabível a inversão do ônus da prova para a realização de perícia requerida pelo autor, por se 

tratar de regra de julgamento e não regra de prova Exegese dos artigos 33 e 333 do CPC. A 

hipossuficiência de que trata o art. 6", VIII, do CDC, guarda relação às dificuldades de se obter a 

prova pretendida, sem vinculação com as despesas judiciais para a sua produção. RECURSO 

PROVIDO. (TJSP; AI 991.09.055298-0; Ac. 4377677; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Francisco Giaquinto; Julg. 22/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

 

56. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SERASA. 

TERMO DE ACORDO FIRMADO POR ESTE ÚLTIMO COM O BANCO QUE FOI REGULARMENTE 

CUMPRIDO. APLICABILIDADE, NO CASO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 

297 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE IMPUNHA AO RÉU 

DEMONSTRAR A REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DESTA ANOTAÇÃO QUE AFIRMOU SER 

RELATIVA A DÉBITO QUE NÃO INTEGROU REFERIDO ACORDO. PROVA DOCUMENTAL EXIBIDA 

PELO MESMO QUE AFIGURA-SE INSUFICIENTE PARA TANTO. RESPONSABILIDADE DO RÉU, 

PELOS DANOS DECORRENTES DESTA ANOTAÇÃO INDEVIDA, QUE DEVE SER RECONHECIDA. 

Demandante que faz jus à indenização por danos morais, decorrentes desta anotação, nos 

termos do art 5, incisos V e X, da Constituição Federal, e do art 6, inc. VI, do CDC. Procedência 

parcial da ação que deve ser mantida, arcando o réu com o ônus da sucumbência, por ter 

decaído em maior parte. Recurso do banco improvido. (TJSP; APL 991.05.011331-4; Ac. 

4370466; Araçatuba; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiago de Siqueira; 

Julg. 03/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

57. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. PRESTADORA DE SERVIÇOS QUE 

COBRAVA POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXIGÍVEL. 

RECLAMAÇÕES FEITAS PELO CONSUMIDOR QUE NÃO FORAM ATENDIDAS PARA SOLUCIONAR 

ADMINISTRATIVAMENTE A CONTROVÉRSIA. Reparação por dano moral devida, de acordo com 

o que determina o art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor. Reparação fixada com 

moderação. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 990.10.038783-9; Ac. 4366765; 

São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 

09/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

 

58. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA 

GRAFOTECNICA PARA AVERIGUAR SE A ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO É DO RÉU. 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO RÉU/AGRAVADO PARA A PRODUÇÃO DA PROVA NECESSÁRIA À 

TUTELA DE SEUS INTERESSES EM JUÍZO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DO ART. 6º, VIII DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA QUE NÃO IMPORTA NA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AUTORA EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. Autora que deverá, no entanto, arcar 

com as conseqüências processuais decorrentes da não realização das provas tidas como 

necessárias para o julgamento da questão controvertida nos autos principais. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; AI 990.09.357947-2; Ac. 4355158; São Paulo; Trigésima Segunda 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ruy Coppola; Julg. 04/03/2010; DJESP 31/03/2010) 



 

59. PROVA. ÔNUS. INVERSÃO. FUNDAMENTO NO ARTIGO 6º, VIII DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR). Ocorrência na hipótese de o consumidor ser hipossuficiente técnico 

em relação à excessiva onerosidade proveniente da exigência de conhecimentos complexos 

para a realização da perícia. Descabimento no presente caso, diante da ausência de 

determinação judicial para realização de prova pericial. Restabelecimento da regra de 

julgamento determinada pelo artigo 333 do Código de Processo Civil. Tutela antecipada. 

Exibição de contrato bancário. Deferimento -Documento comum a ambas as partes e que deve 

ser apresentado pela instituição financeira. Inteligência do artigo 358, III, do Código de Processo 

Civil. Agravo de instrumento provido em parte. (TJSP; AI 990.09.346792-5; Ac. 4348132; Jales; 

Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 24/02/2010; DJESP 

31/03/2010) 

 

 

60. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII DO CDC. POSSIBILIDADE. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A nulidade de que trata o inciso IX 

do art. 93 da Constituição Federal decorre da ausência completa de fundamentação, de modo 

que a decisão que explicita suas razões, ainda que de forma sucinta, não deve ser anulada. 

Deve-se deferir o pedido de inversão do ônus da prova, quando presentes os seus requisitos. 

Deferida a justiça gratuita, não há como se requerer à parte beneficiária o pagamento de 

despesas periciais, que apenas deverão ser pagos ao final da demanda pela parte vencida ou 

pelo estado. V. V. : A inversão do ônus da prova deve ser deferida tão somente quando 

comprovada pelo consumidor a hipossuficiência técnica ou financeira. Não houve a prova nem 

da verossimilhança do que alegou, nem da condição de hipossuficiência, técnica ou financeira, 

que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos de seu direito, de forma irrestrita. (TJMG; 

AGIN 1.0148.07.050212-2/0011; Lagoa Santa; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Hilda 

Teixeira da Costa; Julg. 04/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AGIN 1.0148.07.050212-2/001(1); Lagoa Santa; Décima 

Quarta Câmara Cível; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; Julg. 04/03/2010; DJEMG 

30/03/2010) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA 

DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRECLUSÃO TEMPORAL 

- INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ART. 6º, 

VIII DO CDC - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS PERICIAIS - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. A nulidade de que trata o inciso IX do art.93 da Constituição Federal decorre 

da ausência completa de fundamentação, de modo que a decisão que explicita suas 

razões, ainda que de forma sucinta, não deve ser anulada. Deve-se deferir o pedido de 

inversão do ônus da prova, quando presentes os seus requisitos. Deferida a justiça 

gratuita, não há como se requerer à parte beneficiária o pagamento de despesas 

periciais, que apenas deverão ser pagos ao final da demanda pela parte vencida ou 

pelo Estado. V.v.: A inversão do ônus da prova deve ser deferida tão somente quando 

comprovada pelo consumidor a hipossuficiência técnica ou financeira. Não houve a 

prova nem da verossimilhança do que alegou, nem da condição de hipossuficiência, 

técnica ou financeira, que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos de seu 

direito, de forma irrestrita. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0148.07.050212-2/001 - 

COMARCA DE LAGOA SANTA - AGRAVANTE(S): BANCO BRADESCO S/A - 

AGRAVADO(A)(S): PEDRO PAULO MONTEIRO FERREIRA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. 

HILDA TEIXEIRA DA COSTA- ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA 



CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do 

Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO , incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR 

PRELIMINARES, À UNANIMIDADE, E DAR PROVIMENTO PARCIAL, VENCIDO 

PARCIALMENTE O PRIMEIRO VOGAL. Belo Horizonte, 04 de março de 2010. DESª. 

HILDA TEIXEIRA DA COSTA – Relatora. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. A SRª. DESª. HILDA 

TEIXEIRA DA COSTA: VOTO: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de 

atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pela digna 

Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lagoa Santa/MG (reproduzida à 

f.108,TJ), nos autos da ação revisional, promovida por Pedro Paulo Monteiro Ferreira, 

em face de Banco Bradesco S/A. Consiste o inconformismo recursal no fato de a douta 

julgadora a qua ter deferido o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pelo 

agravado e, ter intimado o agravante para efetuar o pagamento dos honorários 

periciais. Alega, preliminarmente, a falta de fundamentação da r. decisão, uma vez que 

não foi descriminado os fatos que ensejaram a aplicação da inversão do ônus da prova, 

restando nula a r.decisão. Afirma que ocorreu a preclusão do direito do agravado de 

requerer a produção de provas, já que este não indicou na inicial as provas que 

gostaria de produzir. Aduz que estão ausentes os requisitos ensejadores da inversão do 

ônus da prova, inexistindo a hipossuficiência do agravado, uma vez que o agravante 

tem condições de produzir a prova requerida. Esclarece que, mesmo que seja deferida 

a inversão do ônus da prova, não é obrigação do agravante o pagamento dos 

honorários periciais, sendo que referida decisão afronta o artigo 5º, II, da CR. Sustenta 

que cabe ao agravado, nos termos dos artigos 19, §2º, e 33 do CPC, adiantar as 

despesas relativas aos atos determinados de ofício pelo magistrado. O recurso foi 

recebido às f. 114-115, TJ, tendo sido deferido o efeito suspensivo. Intimado, o 

agravado deixou de apresentar contraminuta de acordo com a certidão de fls. 181, TJ.  

Requisitadas informações a MM. Juíza a qua, estas foram apresentadas às f. 121-122, 

TJ, esclarecendo ter sido mantida a r. decisão. Conheço do recurso interposto, porque 

regularmente processado e devidamente preparado ( fls. 109, TJ). PRELIMINARMENTE: 

Ressalto, de início, que a nulidade de que trata o inciso IX, do art. 93, da Constituição 

Federal decorre da ausência completa de fundamentação, de modo que a decisão que 

explicita suas razões, ainda que de forma sucinta, não deve ser anulada. Conquanto a 

decisão agravada não tenha, com efeito, exposto as suas razões de forma bem 

fundamentada, não é razoável dizer que se encontra desprovida de fundamentação, 

até porque, considerando-se a sua natureza, maior exposição de motivos não era de 

ser exigida do Magistrado. Quanto à alegação de preclusão do direito do agravado de 

requerer a produção de prova, ressalto que, como bem explicitado na r. decisão, a 

produção da prova pericial foi feita de ofício pela MM. Juíza a qua. Ademais, ressalto 

que o Magistrado pode requerer a produção de provas sempre que entender 

necessário, de acordo com o artigo 130, do CPC, in verbis: Art. 130. Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do 

processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Isto posto, 

rejeito as preliminares aduzidas. O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO: VOTO: Também 

rejeito as preliminares. A SRª. DESª. EVANGELINA CASTILHO DUARTE: VOTO - De 

acordo. A SRª. DESª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA: VOTO No Mérito: Em relação à 

possibilidade da inversão do ônus da prova, o Código de Defesa do Consumidor prevê, 

em seu artigo 6º, inciso VIII, que deve haver tal inversão a favor do consumidor, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando o consumidor for 

hipossuficiente. Esta inversão deverá facilitar a defesa do consumidor, que, em muitos 

casos, não possui acesso a informações necessárias para provar o fato constitutivo do 



seu direito. Assim, o art.6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser 

interpretado de forma a facilitar a defesa do consumidor. Ora, a hipossuficiência 

técnica-intelectual a que refere o Código de Defesa do Consumidor, significa inversão 

da cognição judicial dos fatos, ou seja, que o fornecedor passa a ter a obrigação 

processual de provar os fatos alegados pelo consumidor. No caso em tela, a inversão 

do ônus da prova é medida suficiente para resguardar com efetividade o interesse do 

consumidor, prestando-se a mitigar o desequilíbrio técnico que se verifica entre ele e o 

banco agravante, uma vez que se trata de ação revisional, onde o agravante tem 

melhores condições de demonstrar a procedência do débito cobrado, com os 

respectivos encargos e juros utilizados. Dessa forma, deve ser deferido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que resta clara a impossibilidade do agravado em 

comprovar as suas alegações. Contudo, a inversão do ônus da prova não significa 

inversão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, que estando o 

agravado sob o pálio da justiça gratuita deverá ser pago pelo Estado ou pelo vencido, 

no final da ação proposta. È cediço que o benefício da justiça engloba as custas, 

despesas processuais e emolumentos, aí incluídas as depesas com honorários periciais, 

nos termos do art.5º, LXXIV, da CR/88, art. 19 do CPC e arts.3º, V, 9º e 14 da Lei nº 

1.060/50. A assistência judiciária é integral, devendo o Estado arcar com as custas e 

despesas daqueles que litigam sob o seu pálio, se vencido, conforme orientação da 

jurisprudência: ``Processual Civil. Recurso Especial. Assistência judiciária gratuita. 

Inclusão do honorários de perito. Responsabilidade do Estado pela sua realização. - 

Nos termos da jurisprudência dominante neste Tribunal, os benefícios da assistência 

judiciária gratuita incluem os honorários de perito, devendo o Estado assumir os ônus 

advindos da produção da prova pericial. - O Estado não está obrigado a adiantar as 

despesas com a realização da prova pericial ou reembolsar esse valor ao final da 

demanda. Caso o perito nomeado não consinta em realizar a prova pericial 

gratuitamente e/ou aguardar o final do processo, deve o juiz nomear outr perito, 

devendo a nomeação recair em técnico de estabelecimento oficial especializado ou 

repartição administrativa do ente público responsável pelo custeio da prova pericial. 

Precedentes". (STJ - REsp 435.448/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19.09.2002, DJ 04.11.2002 p. 206) "ADIANTAMENTO DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA - DIREITO 

CONSTITUCIONAL. Para a concessão dos benefícios da assistência judiciária, exige a lei 

de regência a simples afirmação de que não possui a parte recursos suficientes para 

suportar o pagamento das despesas com o processo, sem prejuízo de seu próprio 

sustento. Concedida a assistência judiciária, que engloba os honorários do perito, não 

poderá ser cobrado o adiantamento destes, tendo em vista que o expert pode receber 

seus honorários ao final da demanda, e sendo vencida a parte assistida, ele poderá 

cobrar do Estado por seu trabalho." (TJMG - AC n.º 1.0027.05.063527-8/001 - Rel. 

Desembargador Valdez Leite Machado - 14ª Câmara Cível - pub. em 25/08/2006) 

Dessa forma, não deve o agravante arcar com as despesas referentes aos honorários 

periciais. Em face do exposto, dou parcial provimento a este recurso, apenas para 

desobrigar o agravante do pagamento das despesas processuais referentes à 

elaboração do laudo pericial, que deverão ser suportadas pelo Estado, ou pelo vencido, 

ao final, já que o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita. Custas, 50% pelo 

agravante, 50% pelo agravado, suspensa quanto a este a sua exigibilidade nos termos 

do artigo 12 da Lei no 1060/50, por estar sob o pálio da justiça gratuita. O SR. DES. 

VALDEZ LEITE MACHADO: VOTO - Em que pese o entendimento exposto pela i. 

Desembargadora Relatora, ouso discordar em parte do voto por ela proferido, pois, 

ainda que considere perfeitamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao 



caso dos autos, noto que o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor não restou atendido pelo agravado, uma vez que não houve a prova nem 

da verossimilhança do que alegou, nem da condição de hipossuficiência, técnica ou 

financeira, que o impeça de coletar provas dos fatos constitutivos de seu direito, de 

forma irrestrita. Frise-se que a inversão do ônus da prova tem a ver com a distribuição 

da prova entre as partes e se a mencionada prova cabe à parte, pode o juiz, valendo-se 

de critérios, transferir referido ônus para a parte contrária, determinando que faça 

uma prova em sentido contrário, que no outro sentido seria impossível ao onerado 

fazer. A propósito, colaciono trecho de voto emitido pelo i. Desembargador Eduardo 

Marine da Cunha, componente na 17ª Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento do 

recurso de apelação n. 1.0479.02.044956-3/001, em 09-11-2006: "Na hipótese em tela, 

não vislumbro a configuração de ambos os requisitos legais atinentes à inversão do 

ônus da prova. É que, malgrado se verifique a verossimilhança dos argumentos da 

autora, entendo que ela não pode ser considerada hipossuficiente, para os fins da in-

versão requerida, eis que a hipossuficiência de que aqui se trata não é a mera 

diferença, inclusive econômica, entre as partes, mas a desigualdade técnica de tal 

magnitude que torne insuportável o ônus da prova, a qual não se faz presente, na 

hipótese dos autos". Neste mesmo sentido: "INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

DESCABIMENTO SEM ANÁLISE PRÉVIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 6º, 

VIII, DO CDC. - A inversão do ônus da prova, nos termos do disposto no art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, exige a análise prévia dos pressupostos nele 

previstos, não podendo operar-se de forma automática. (...)" (STJ, REsp 541212/RS, 

Relator Ministro BARROS MONTEIRO, J. 18-08-2005, DJ 03-10-2005, p. 260) Assim 

considerando, rejeito a preliminar e dou provimento ao recurso, divergindo tão-

somente em relação à inversão do ônus da prova. Custas recursais pelo agravado, 

ressalvando-se o disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50. A SRª. DESª. EVANGELINA 

CASTILHO DUARTE:VOTO: Acompanho a em. Desª relatora. SÚMULA : REJEITARAM 

PRELIMINARES, À UNANIMIDADE, E DERAM PROVIMENTO PARCIAL, VENCIDO 

PARCIALMENTE O PRIMEIRO VOGAL. E JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0148.07.050212-2/001. AÇÃO POPULAR. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. I - O 

instituto processual da inversão do ônus da prova constitui instrumento de realização 

das franquias que a norma especial de proteção ao consumo dispensa apenas ao 

consumidor-hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC). II - No bojo da ação popular 

examina-se não a pretensão individual do cidadão, mas a da coletividade, a saber se o 

ato acoimado de lesivo atinge interesses transindividuais, ou, pertencentes a todos. III - 

A proteção consumerista ao hipossuficiente não se coaduna com a sede da actio 

coletiva, eis que, face à gravidade das repercussões imponíveis a agentes 

administrativos que custodiam diretamente o interesse público, deve-se assegurar 

igualdade instrutória e amplo equilíbrio contraditório às partes. (TJMG; AGIN 

1.0024.06.989695-9/0011; Belo Horizonte; Oitava Câmara Cível; Rel. Desig. Des. 

Fernando Botelho; Julg. 19/11/2009; DJEMG 30/03/2010) 

 

61. CONSUMIDOR. FURTO EM INTERIOR DE SHOPPING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. 

Verossimilhança do caso relatado. Documentos juntados pelo autor/recorrido servem de início 

de prova. Incumbência do recorrente em comprovar suas alegações ante a relação de consumo 

nos termos do artigo 6º, VIII do CDC c/c artigo 333, II do CPC. 2. Alegação de inexistência do 

dano moral como conseqüência da não condenação de danos materiais descabida. O dano 

moral é puramente presumido não sendo necessária a sua comprovação. A simples ocorrência 



do furto enseja indenização por danos morais porquanto traz ao consumidor sentimento de 

insegurança e impotência. 3. Não milita a favor das recorrentes a excludente de 

responsabilidade prevista pelo artigo 14, §3º, II do CDC. 4. A responsabilidade do fornecedor de 

serviços é objetiva, restando obrigado a reparar os danos causados, pois descumprira o dever 

de conferir ao recorrido a segurança necessária que este presumia possuir no interior de seu 

estabelecimento, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Valor fixado 

para a condenação atende ao caráter compensatório e punitivo que norteiam a fixação do 

quantum indenizatório. 6. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos. O recorrente responde por custas e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 

9099/95. (TJDF; Rec. 2008.07.1.023839-7; Ac. 410.967; Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro; DJDFTE 19/03/2010; 

Pág. 188) 

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou 

convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de 

regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que 

derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. 

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela 

reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 

Normas correlatas: Art. 18, caput ; art. 19, caput; art. 25, § 1º; art. 28, § 3º; e art. 34 desta 

Lei. Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) - arts. 264 a 266; art. 275, caput; art. 285; e art. 942, 

caput, 2ª parte Código Civil (Lei nº 3.071/16) - art. 896; art. 897; art. 904; art. 915; e art. 

1518, caput, 2ª parte. Código de Processo Civil (Lei nº 5.869/73) - art. 46. 

 

 

Julgados 

62. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL DE LUXO. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. 

POSSIBILIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 2O, DO CDC. RECONHECIMENTO. NO CONCEITO DE 

CONSUMIDOR, É CERTO, NÃO ESTÁ EXCLUÍDA A PESSOA JURÍDICA É PRECISO REALÇAR, 

CONTUDO, QUE TERÁ DIREITO À LEGISLAÇÃO ESPECIFICA QUANDO DESTINATÁRIA FINAL DOS 

PRODUTOS E SERVIÇOS QUE ADQUIREM E NÃO COMO MEIO PARA SUAS ATIVIDADES 

LUCRATIVAS, AGREGADO O CONCEITO DE VULNERABILIDADE, SEGUNDO A MAIS MODERNA 

INTERPRETAÇÃO DADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL DE LUXO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. 

SOLIDARIEDADE PASSIVA DAS CORRES. NECESSIDADE. INTELECÇÃO DO ART. 7O, DO CDC. 

RECONHECIMENTO. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AO INCLUIR NOS SEUS 

DISPOSITIVOS A NORMA INSCULPIDA EM SEU ART 2º, ATRIBUIU SOLIDARIEDADE A TODOS 

AQUELES QUE INTEGRAM A CADEIA DE RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DO SERVIÇO 

CONTRATADO PORTANTO, O CONSUMIDOR LESADO TEM A OPÇÃO DE DIRIGIR SUA PRETENSÃO 

EM JUÍZO CONTRA TODOS AQUELES QUE INTEGREM A CADEIA DE RESPONSABILIDADE QUE 

PROPICIOU A COLOCAÇÃO DO REFERIDO PRODUTO NO MERCADO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL DE LUXO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO 



OCULTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO REJEITADA. AS QUESTÕES 

POSTAS AO CRIVO DA DOUTA SENTENCIANTE CINGIAM-SE, PREPONDERANTEMENTE, A 

MATÉRIA DE DIREITO E, MESMO OS ASPECTOS FÁTICOS, PRESCINDIAM DE EVENTUAL DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. NÃO SE ENTREVÊ, ASSIM, A PROPALADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VENDA E COMPRA DE AUTOMÓVEL DE LUXO. 

ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. CLÁUSULA DE GARANTIA CONTRATUAL. DIREITO 

EXERCITADO FORA DE SEUS LIMITES. ELEMENTOS FÁTICOS IMPEDITIVOS DE SEU 

RECONHECIMENTO. APELO DA AUTORA IMPROVIDO. O acervo probatório coligido nos autos 

conduz à convicção de que a autora levou o automóvel para a revisão quando já não mais 

vigorava a garantia contratual dada de dois anos ou 50 000 km, o que ocorresse primeiro, ou 

seja, o veículo contava com 118 000 km de rodagem Cláusula não abusiva O tempo decorrido 

desde a compra até o defeito manifestado em relação à quilometragem percorrida e desgaste 

natural esperado não traduzem verossimilhança para o reconhecimento do pretendido vício, 

segundo as regras ordinárias de experiência. (TJSP; APL 992.08.072518-9; Ac. 4337342; São 

Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araújo; Julg. 

23/02/2010; DJESP 25/03/2010) 

 

63. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Inocorrênciana hipótese dos réus 

pertencerem à mesma cadeia do serviço de cobrança da conta telefônica do consumidor, ambos 

devem responder pelo fato relativo à conduta ilícita. Inteligência do art. 7º, parágrafo único do 

CDC. O fato da repetição de indébito ter sido concedida de forma simples reflete apenas no 

montante requerido, não no pedido em si, não havendo falar em sucumbência recíproca. 

(TJMG; APCV 1.0024.07.803299-2/0011; Belo Horizonte; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 10/03/2010; DJEMG 22/03/2010) 

 

 

64. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO -EXTRAVIO DE BAGAGEM. Circunstancia em 

que, no trecho "Seul/Paris-Paris/Londres", ao despachar sua bagagem em Seul, a autora foi 

informada pelos funcionários da Air France que, quando da conexão em Paris, não era 

necessário despachá-la novamente, no entanto, ao chegar em Londres constatou-se o extravio 

da bagagem. Inversão do ônus da prova justificada. Ônus das companhias aéreas rés 

comprovarem que os fatos não se sucederam conforme narrado pela autora, o que não 

aconteceu -Responsabilidade Objetiva. Danos materiais e morais evidentes -Responsabilidade 

solidária das companhias aéreas rés, em conformidade com o disposto no parágrafo único do 

artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor. Condenação, a título de danos morais arbitrada 

em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atualizados a partir da publicação do acórdão e com juros de 

mora a partir da citação. Danos materiais, sopesados em valor compatível às roupas e artigos 

pessoais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados a partir da publicação do 

acórdão e com juros de mora a partir da citação. Sentença reformada. Recurso parcialmente 

provido. (TJSP; APL 990.09.332460-1; Ac. 4329220; Campinas; Décima Sétima Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Térsio José Negrato; Julg. 03/02/2010; DJESP 12/03/2010) 

 

65. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECUSA DE CLÍNICA CONVENIADA A PLANO DE SAÚDE EM 

REALIZAR EXAMES RADIOLÓGICOS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VÍTIMA MENOR. IRRELEVÂNCIA. 

OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo 

segurado é causa de danos morais, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia 

no espírito daquele. Precedentes - As crianças, mesmo da mais tenra idade, fazem jus à 

proteção irrestrita dos direitos da personalidade, entre os quais se inclui o direito à integridade 

mental, assegurada a indenização pelo dano moral decorrente de sua violação, nos termos dos 



arts. 5º, X, in fine, da CF e 12, caput, do CC/02. - Mesmo quando o prejuízo impingido ao menor 

decorre de uma relação de consumo, o CDC, em seu art. 6º, VI, assegura a efetiva reparação do 

dano, sem fazer qualquer distinção quanto à condição do consumidor, notadamente sua idade. 

Ao contrário, o art. 7º da Lei nº 8.078/90 fixa o chamado diálogo de fontes, segundo o qual 

sempre que uma Lei garantir algum direito para o consumidor, ela poderá se somar ao 

microssistema do CDC, incorporando-se na tutela especial e tendo a mesma preferência no 

trato da relação de consumo. - Ainda que tenha uma percepção diferente do mundo e uma 

maneira peculiar de se expressar, a criança não permanece alheia à realidade que a cerca, 

estando igualmente sujeita a sentimentos como o medo, a aflição e a angústia. - Na hipótese 

específica dos autos, não cabe dúvida de que a recorrente, então com apenas três anos de 

idade, foi submetida a elevada carga emocional. Mesmo sem noção exata do que se passava, é 

certo que percebeu e compartilhou da agonia de sua mãe tentando, por diversas vezes, sem 

êxito, conseguir que sua filha fosse atendida por clínica credenciada ao seu plano de saúde, que 

reiteradas vezes se recusou a realizar os exames que ofereceriam um diagnóstico preciso da 

doença que acometia a criança. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.037.759; Proc. 

2008/0051031-5; RJ; Terceira Turma; Relª Minª Fátima Nancy Andrighi; Julg. 23/02/2010; DJE 

05/03/201 

 

66. RELAÇÃO DE CONSUMO. CRÉDITO CONCEDIDO COM O PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS 

NO ESTABELECIMENTO DA CREDORA, À ÉPOCA, SENDO PREENCHIDO O RECIBO 

CORRESPONDENTE POR SEU PREPOSTO. INCORREÇÃO ALEGADA QUE NÃO PODE SER 

DESLOCADA PARA A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR 

CORRETAMENTE DEVIDO PELA FORNECEDORA DO SERVIÇO. DEVER ANEXO QUE SE EXIGE 

ANTES DO CONTRATO, DURANTE O SEU CURSO E DEPOIS DELE, EM SEUS EFEITOS PÓS-

CONTRATUAIS. CULPA CONFIGURADA DA PRESTADORA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA, SEM CAUSA, QUE SE MANTÉM NO CONTEXTO NA FALTA DE UMA DAS DUAS 

EXCEÇÕES CONTEMPLADAS NA REGRA DO ARTIGO 14, §3º, INCISOS I E II, SENDO EXIGÍVEL 

SOLIDARIAMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, § ÚNICO, DA LEI Nº 8.078, DE 1.990. EMPRESAS 

PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. INSCRIÇÃO ILÍCITA NO ROL DOS 

INADIMPLENTES PARA ACARRETAR A SUPRESSÃO DO CRÉDITO E DAÍ IMPEDIR A REALIZAÇÃO DE 

QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO COM TERCEIRO, ACARRETANDO A AFLIÇÃO, 

CONSTRANGIMENTOS E HUMILHAÇÕES, MANTIDA A INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE EM 

MOEDA A VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS EM CONFORMIDADE COM A REALIDADE DA CAUSA. 

RECURSO DAS FORNECEDORAS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PERDAS E DANOS. ART. 1.059 

DO CÓDIGO CIVIL. Prova fundada em mero documento subscrito pelo próprio consumidor ao 

pedir à Caixa Econômica Federal S/A à concessão de empréstimo com a sua negação, 

não/sendo possível assimilar nele a existência da preposição, a fluência das taxas subsidiadas 

para tanto e, finalmente, a valorização que o imóvel obteria se fosse reformado com a 

utilização da linha de crédito de fluente do empréstimo que pretendia recebei; envexilusãj/ Io 

dbèato/às perdas e danos. Prova inexistente. Indenização. Acolhimento, em parte, da pretensão 

em elevá-la ao equivalente a cinqüenta salários mínimos vigentes à época do pagamento, 

atribuindo-se às fornecedoras dos serviços, que ficaram vencidas, os ônus sucumbenciais, nos 

termos do verbete da Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça, arbitrados os honorários 

de advogado em 10% sobre o quantum debeatur encontrado finalmente. (TJSP; APL 

991.01.055149-3; Ac. 4269678; Diadema; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Conti Machado; Julg. 15/12/2009; DJESP 29/01/2010) 

 

67. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO 

DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO 

MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM 



DETRIMENTO DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. I - Esta 

Superior Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica, a casos em que há 

constrangimento provocado por erro de serviço, a Convenção de Varsóvia, e sim o Código de 

Defesa do Consumidor, que traz em seu bojo a orientação constitucional de que o dano moral é 

amplamente indenizável. II - A conclusão do Tribunal de origem, acerca do dano moral sofrido 

pelos Agravados, em razão do atraso do vôo em mais de onze horas, não pode ser afastada 

nesta instância, por depender do reexame do quadro fático-probatório (Súmula nº 7/STJ). III - 

Tendo em vista a jurisprudência desta Corte a respeito do tema e as circunstâncias da causa, 

deve ser mantido o quantum indenizatório, diante de sua razoabilidade, em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-Ag 903.969; Proc. 2007/0109757-3; RJ; 

Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 09/12/2008; DJE 03/02/2009) 

 

68. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DÍVIDA QUITADA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESA COMERCIAL E FINANCEIRA ATUANETE NO 

ESTABELECIMENTO DAQUELA. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO. ART. 7º, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CDC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo ciência a instituição 

financeira do adimplemento da dívida pelo consumidor, e mesmo assim inscreve o nome deste 

em cadastro de restrição ao crédito, comete ato ilícito, dando ensejo a indenização por danos 

morais. 2. A empresa comercial que mantém instituição de crédito terceirizada em seu 

estabelecimento, cujo mister é financiar a venda de seus produtos, responde solidariamente 

pelos atos cometidos por esta, sob o pálio da culpa in eligendo ou in vigilando. 3. Constatada a 

inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, é prescindível a 

comprovação do abalo moral, por ser o dano aferido de pronto, comumente chamado de dano 

in re ipsa. 4. Não apresentando as circunstâncias da lide qualquer motivo que justifique a 

fixação do quantum indenizatório em patamar elevado, deve aquele ser arbitrado em quantia 

que se amolde aos valores aceitos e praticados pela jurisprudência desta Corte. 5. Recurso 

conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AC 2003.0006.1002-5/0; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Fernando Luiz Ximenes Rocha; DJCE 25/09/2009) 

 

69. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. EMPRESA DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CREDOR PELA RETIRADA 

DO NOME DO ROL DOS MAUS PAGADORES. Sendo os danos morais suportados pela parte 

apelante decorrentes da efetiva inscrição indevida de seu nome pela instituição financeira, e 

não pela simples cobrança de dívida já paga, não poderá a empresa de cobrança, que agiu sem 

excessos como mera mandatária, ser considerada co-autora da ofensa. Inaplicabilidade do 

parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor. A inscrição de nome em 

cadastros de inadimplentes após a quitação da dívida enseja a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. Recai sobre o credor a responsabilidade pela retirada do nome 

do devedor do rol dos maus pagadores, quando este cumpre as obrigações assumidas. (TJMG; 

APCV 1.0194.07.069621-7/0011; Coronel Fabriciano; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio 

Braga; Julg. 03/11/2009; DJEMG 14/12/2009) 

 

 

70. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO REALIZADO POR SUPOSTO 

ESTELIONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O DEVEDOR E A EMPRESA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA. REJEIÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. NEGATIVAÇÃO 

NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. 

O ônus da prova, nas ações fundadas na alegação de fato negativo, não se distribui na forma 

prevista no artigo 333 do código de processo civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato 



cuja inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação de sua 

existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, quem faz prova 

do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe. Deve ser repelida a 

preliminar de ilegitimidade passiva, já que conforme dispõe o § único do artigo 7º do Código de 

Defesa do Consumidor, respondem as partes solidariamente pelos prejuízos causados, podendo 

o lesado optar pelo ajuizamento da ação contra um ou todos os causadores do danos. Ausente 

a comprovação por parte da ré da existência de relação jurídica entre as partes, mostra-se 

plausível o pleito indenizatório, por restar demonstrada sua negligência ao realizar transação 

comercial com suposto estelionatário. Na responsabilidade civil objetiva não se cogita da 

conduta culposa (dolo e culpa em sentido estrito) do agente. Basta haver o evento danoso e o 

nexo de causalidade entre referido evento e o dano causado. A "teoria do risco-proveito" 

considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou vantagem do exercício de 

determinada atividade, segundo a máxima "UBI emolumentum, ibi onus" (onde está o ganho, aí 

reside o encargo). O dano moral decorre da própria concessão do empréstimo, a inscrição e 

manutenção do nome do devedor junto a órgãos de proteção ao crédito, não se exigindo prova 

de efetivo prejuízo sofrido pela parte. O valor da indenização por dano moral deve ajustar-se 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJMG; APCV 1.0521.07.063644-

9/0011; Ponte Nova; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 

16/07/2009; DJEMG 11/08/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0521.07.063644-9/001(1); Ponte Nova; Décima 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 16/07/2009; DJEMG 

11/08/2009) EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO 

REALIZADO POR SUPOSTO ESTELIONATÁRIO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

ENTRE O DEVEDOR E A EMPRESA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSSIVA - 

REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES 

- DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. O ônus da prova, nas 

ações fundadas na alegação de fato negativo, não se distribui na forma prevista no 

artigo 333 do Código de Processo Civil, pois o autor pode apenas negar o ato ou fato 

cuja inexistência pretende ver declarada, cumprindo à parte adversa a comprovação 

de sua existência, como fato constitutivo do direito atacado. Nestas ações, portanto, 

quem faz prova do fato constitutivo do direito é o réu, e não o autor, como de praxe. 

Deve ser repelida a preliminar de ilegitimidade passiva, já que conforme dispõe o § 

único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, respondem as partes 

solidariamente pelos prejuízos causados, podendo o lesado optar pelo ajuizamento da 

ação contra um ou todos os causadores do danos. Ausente a comprovação por parte 

da ré da existência de relação jurídica entre as partes, mostra-se plausível o pleito 

indenizatório, por restar demonstrada sua negligência ao realizar transação comercial 

com suposto estelionatário. Na responsabilidade civil objetiva não se cogita da 

conduta culposa (dolo e culpa em sentido estrito) do agente. Basta haver o evento 

danoso e o nexo de causalidade entre referido evento e o dano causado. A "teoria do 

risco-proveito" considera civilmente responsável todo aquele que auferir lucro ou 

vantagem do exercício de determinada atividade, segundo a máxima "ubi 

emolumentum, ibi onus" (onde está o ganho, aí reside o encargo). O dano moral 

decorre da própria concessão do empréstimo, a inscrição e manutenção do nome do 

devedor junto a órgãos de proteção ao crédito, não se exigindo prova de efetivo 

prejuízo sofrido pela parte. O valor da indenização por dano moral deve ajustar-se aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0521.07.063644-9/001 - COMARCA DE PONTE NOVA - APELANTE(S): CASA BAHIA 

COM LTDA - APELADO(A)(S): ALEXANDRE MOREIRA DE SOUZA - RELATOR: EXMO. SR. 



DES. ROGÉRIO MEDEIROS. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório 

de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 16 de julho de 2009. DES. ROGÉRIO MEDEIROS – Relator NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS: VOTO - Versam os autos ação 

declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos 

morais. Consta da inicial que o réu vendeu mercadoria mediante financiamento, para 

suposto estelionatário que se passou pelo autor. Diante da inadimplência, foi inscrito 

seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Pleiteia a condenação do réu ao 

pagamento de indenização por danos morais, a declaração de inexistência do débito e 

o cancelamento das anotações. A MM juíza sentenciante julgou procedente o pedido, 

declarando a inexigibilidade do débito, condenando o réu a pagar indenização por 

danos morais no valor de R$ 8.000,00 ( oito mil reais) . Inconformada, apelou a ré. Em 

suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que todos 

os atos de cobrança, bem como envio de faturas e a conseqüente inscrição no cadastro 

de inadimplentes foram praticados pelo referido banco, sendo a apelante parte 

ilegítima para figurar no pólo passivo da ação. Sustenta que foram tomadas todas as 

precauções quando da realização do contrato, inclusive com exigência e conferência de 

inúmeros documentos, inexistindo conduta ilícita de sua parte a amparar o pleito 

indenizatório. Assevera que não restou comprovado o alegado dano moral, devendo 

ser reformada integralmente a decisão recorrida, ou no mínimo reduzido o valor da 

condenação. Argui ainda a culpa exclusiva de terceiro, excluindo-se portanto o nexo 

causal, já que quem deu causa a inscrição restritiva foi a instituição financeira. Pede a 

redução do valor dos honorários advocatícios, devendo os juros e correção monetária 

incidentes sobre o valor da condenação incidirem a contar do transito em julgado da 

sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. DA 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A apelante, em suas razões, suscita 

preliminar de ilegitimidade passiva, já que o cartão de crédito utilizado pelo suposto 

estelionatário em suas compras, é fruto de um acordo comercial entre ela, ora 

recorrente, e uma instituição financeira bancária que administra o Cartão, o Banco 

Bradesco. No caso afirma que houve apenas cessão do uso de sua marca, em operação 

denominada c-branded, sendo a emissão, a administração e a comercialização dos 

cartões exclusividade da instituição bancária. O parágrafo único do art. 7º, do CDC 

assim estabelece: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão 

solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo." Extrai-se 

da citada norma que o Código de Defesa do Consumidor pretendeu atribuir 

solidariedade a todos aqueles que integram a cadeia de responsabilidade pelo 

fornecimento do serviço contratado, no caso, prestação de serviços de financiamento 

por meio de cartão de crédito, ou mesmo a compra das mercadorias no 

estabelecimento comercial da parte apelante. No caso restou demonstrado o defeito 

na prestação do serviço, uma vez que realizada a aquisição por terceira pessoa com 

documento do autor, sendo que, posteriormente, houve a negativação do nome do 

apelado pelo inadimplemento, sem que tivesse ciência do que estava ocorrendo. 

Assim, apesar da administração do cartão de crédito ser realizado pelo Banco 

Bradesco, que é a instituição que efetua as cobranças, os valores lançados nas faturas, 

obviamente lhe são repassados, já que a compra foi realizada no estabelecimento 

comercial da apelante. Sobre o tema, leciona JOSÉ GERALDO BRITO FILOMENO: "Como 

a responsabilidade é objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de 

determinado produto ou prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o 



direito de intentar as medidas contra todos os que estiverem na cadeia de 

responsabilidade que propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a 

prestação do serviço." (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos 

autores do anteprojeto. 6ª ed. Forense Universitária: Rio de Janeiro. 1999. Pág. 139.). 

Conforme supra mencionado, havendo pluralidade de pessoas responsáveis pelo 

fornecimento do serviço, todas elas têm a obrigação de reparar o dano ocasionado ao 

consumidor. Salienta-se que, não sendo possível tomar conhecimento acerca de quem 

cometeu o equívoco ou quem é o real causador do dano, é lícito à recorrida acionar 

ambas as empresas, ou mesmo uma delas, conforme foi feito no presente caso, em 

razão da responsabilidade solidária existente entre elas. Assim, o consumidor poderá, 

à sua escolha, exercitar sua pretensão contra todos os fornecedores ou contra alguns, 

se não quiser dirigi-la apenas contra um. Prevalecem, in casu, as regras da 

solidariedade passiva, e por isso, a escolha não induz concentração do débito: se o 

escolhido não ressarcir integralmente os danos, o consumidor poderá voltar-se contra 

os demais, conjunta ou isoladamente. Por um critério de comodidade e conveniência o 

consumidor, certamente, dirigirá sua pretensão contra o fornecedor imediato, quer se 

trate de industrial, produtor, comerciante ou simples prestador de serviços. Ante o 

exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Passo ao exame do mérito. 

Especialmente nas sedes declaratórias-negativas, em que afirmada, com 

fundamentação concreta, ausência de qualquer relação jurídico-creditícia a convalidar 

os descontos efetuados, o encargo da demonstração da existência do crédito passa 

inteiramente ao réu, como exceção à regra do artigo 333 do CPC, vez que não se pode 

exigir da parte autora realização de prova de inexistência da relação jurídica - prova 

"diabólica" - negada. Leciona CELSO AGRÍCOLA BARBI que: "Com a ação declaratória 

negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo 

contrário, o autor não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a 

inexistência de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus de provar a 

inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, pretenso credor, é que 

deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na inicial. 

Assim, ao autor, nesses casos, se assegura a negativa do ato ou fato cuja inexistência 

pretende ver declarada, cumprindo à parte contrária, contra a qual afirmada a 

ausência de vinculação justificativa da contratação do empréstimo, a prova mínima de 

sua existência, como fato constitutivo do seu direito. Desse modo, quem se onera com 

a demonstração do fato constitutivo do direito, na declaratória negativa da existência 

de relação jurídico-creditícia , é o réu, e não o autor. No caso dos autos, o Apelante não 

produziu, contra os fatos negativos afirmados pelo Autor, evidência qualquer do seu 

direito (de crédito), quedando-se inerte quanto à produção de provas. Nem mesmo a 

perícia grafotécnica nos documentos juntados foi requerida pela apelante, conforme se 

depreende do exame dos autos. Nesse esteio, correta a sentença que reconheceu a 

inexistência da relação jurídica entre os litigantes, que deu ensejo a condenação ao 

pagamento da indenização por danos morais. Dessa forma não restou demonstrado 

que foi o Autor, ora Apelado, mas terceiro desconhecido, munido de documentos falsos 

ou adulterados, quem comprou mercadoria no estabelecimento do apelante, além de 

contratar financiamento, cujo pagamento não foi realizado, culminando com sua 

inscrição nos órgãos de restrição ao crédito. Como sabido, eventos como o noticiado 

nos presentes autos vêm acontecendo com bastante freqüência, cabendo às empresas 



e eventualmente instituições financeiras se resguardar de todas as formas possíveis e 

não, simplesmente, de forma negligente, se fiar na documentação apresentada, sem 

maiores conferências, aprovando concessão de crédito, promovendo vendas e, 

posteriormente, procedendo à inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito, 

causando prejuízos a pessoas que, vítimas de fraudes, sequer tinham conhecimento da 

contratação. A atribuição do fato a terceiro no intuito de se eximir da responsabilidade 

de indenizar não aproveita à apelante que, procedendo de forma negligente, deve 

suportar os riscos inerentes à sua atividade, cabendo a ela buscar os meios de se 

ressarcir, se for o caso. Por isso, deve ser atribuída culpa exclusiva à parte apelante que 

negligentemente permite a concessão de empréstimo com uso de documento falso, 

sem tomar as devidas cautelas. Neste mesmo sentido, em recentes julgados, vem 

decidindo reiteradamente esta Eg. Corte, senão vejamos: "EMENTA: INDENIZAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS 

RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DOCUMENTOS FALSOS. ASSINATURA FALSA. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO RECONHECIDO. VALOR 

DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. Correm por conta da Instituição Financeira os riscos inerentes à sua 

atividade, devendo responder pelos danos causados a terceiro pela inclusão de seu 

nome no SERASA e no SPC, em razão de obtenção de empréstimo com base em 

documento falso. Apresentam-se como princípios norteadores para a quantificação do 

dano moral, o princípio da razoabilidade e, ainda, o princípio que veda o 

enriquecimento ilícito, deles não podendo se divorciar o Julgador. Nas ações de 

indenização por dano moral, decorrente de ato ilícito extracontratual, a correção 

monetária flui a partir da data em que prolatada a decisão. Já os juros moratórios 

fluem a partir da ocorrência do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual (Súmula nº 54 - STJ)". Apelação parcialmente provida. Súmula: DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO. (Número do processo: 1.0417.04.001723-4/001; Relator: 

PEREIRA DA SILVA; Data do Julgamento: 14/08/2007; Data da Publicação: 

24/08/2007). "EMENTA: INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - UTILIZAÇÃO 

DE DOCUMENTO FALSO - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - 

DANO MORAL - VALOR - ARBITRAMENTO. 1. Se o estabelecimento bancário não age 

com as cautelas devidas para evitar um financiamento realizado por falsário, deve 

arcar com a reparação dos danos oriundos de uma indevida inclusão do nome de 

terceira pessoa nos órgãos de proteção ao crédito. 2. Por ser resultante de uma 

agressão à intimidade da pessoa, sua honra e reputação, causando-lhe sentimentos de 

tristeza, decepção, angústia etc., o dano moral independe de prova do prejuízo efetivo. 

3. Ao arbitrar a indenização, o julgador deve levar em conta o grau de 

constrangimento e as conseqüências advindas para a vítima, bem como o caráter 

preventivo para coibir novas ocorrências, evitando reduzir a reparação a valor irrisório 

ou possibilitar lucro fácil. Súmula: DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, 

VENCIDO PARCIALMENTE O DES. REVISOR". (Número do processo: 1.0024.06.047772-

6/003; Relator: GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES; Data do Julgamento: 

26/02/2008; Data da Publicação: 13/03/2008). Diverso não é o entendimento do STJ, 

confira: "CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM 

SERASA, ORIUNDA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE COM DOCUMENTOS FALSOS. 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. 

DESNECESSIDADE. VALOR DO RESSARCIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. I. A 

inscrição indevida do nome do autor em cadastro negativo de crédito, a par de 

dispensar a prova objetiva do dano moral, que se presume, é geradora de 

responsabilidade civil para a instituição bancária. II. Indenização adequada à realidade 



da lesão, em que a responsabilidade do banco, decorrente do risco do negócio, foi 

reduzida, por ter havido utilização, na abertura da conta, de documento 

materialmente verdadeiro (expedido por órgão identificador oficial) mas 

ideologicamente falso, pois baseado em certidão de nascimento falsa. III. Recurso 

especial conhecido e provido". (REsp 964.055/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 28.08.2007, DJ 26.11.2007 p. 213) "RECURSO 

ESPECIAL. DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. DOCUMENTOS 

EXTRAVIADOS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

RESPONSABILIDADE DO BANCO. REVISÃO DO VALOR. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Responde pelos 

prejuízos gerados pela sua conduta a instituição financeira que permite a abertura de 

conta corrente mediante a apresentação de documentos falsos. 2. Para a fixação dos 

danos morais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, pelas instâncias ordinárias, viola 

os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tornando possível, assim, a 

revisão da aludida quantificação. 2. Recurso conhecido em parte e, na extensão, 

provido". (REsp 651.203/PR, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, 

julgado em 10.04.2007, DJ 21.05.2007 p. 583). De resto, o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) estabelece: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. "§ 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido (...)". O preceito transcrito - verifica-se - estabelece a 

responsabilidade civil objetiva, decorrente de teoria segundo a qual, "desde que exista 

um dano, deve ser ressarcido, independentemente da idéia de culpa" (apud 

Washington de Barros Monteiro, in Curso de Direito Civil, Saraiva, vol.5, 18ª ed., p. 

397). Na lição de Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 2ª ed., 

p.p. 287/288): "Sem cogitar da imputabilidade ou investigar a antijuridicidade do fato 

danoso, o que importa para assegurar o ressarcimento é a verificação se ocorreu o 

evento e se dele emanou o prejuízo. Em tal ocorrendo, o autor do fato causador do 

dano é o responsável. Com a teoria do risco (...), o juiz não tem de examinar o caráter 

lícito ou ilícito do ato imputado ao pretenso responsável: as questões de 

responsabilidade transformam-se em simples problemas objetivos que se reduzem à 

pesquisa de uma relação de causalidade (...). "A meu ver, o conceito de risco que 

melhor se adapta às condições de vida social é o que se fixa no fato de que se alguém 

põe em funcionamento uma qualquer atividade, responde pelos eventos danosos que 

esta atividade gera para os indivíduos, independentemente de determinar se em cada 

caso, isoladamente, o dano é devido à imprudência, à negligência, a um erro de 

conduta, e assim se configura a teoria do risco criado" . Reporto-me ainda à teoria do 

risco-proveito, segundo a qual será responsável civilmente todo aquele que aufira lucro 

ou vantagem do exercício de determinada atividade. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, 

"onde está o ganho, aí reside o encargo - 'ubi emolumentum, ibi onus'" (in Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 3ª ed., p.167). Coligi jurisprudência: "ACIDENTE 

DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. TEORIA DO 

RISCO-PROVEITO. REGIME JURÍDICO DE RESPONSABILIDADE NÃO TRANSITA PELA 

DISCUSSÃO DA CULPA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de exploração econômica 

da atividade de transporte de passageiros, o regime de responsabilidade civil a que se 



sujeita o transportador é o do § único do art. 927 do CCB/02. Responsabilidade 

objetiva pelo risco da atividade que gera o proveito econômico. Ademais, a empresa 

não nega ser concessionária de serviço público. Logo, mais um fundamento para 

definir com objetivo o regime de imputação de responsabilidade no caso. 2. Danos 

materiais e morais reconhecidos e arbitrados corretamente ante as circunstâncias do 

caso. 3. Descabido o pedido de compensação do valor da indenização com base em 

suposta cobertura do seguro obrigatório DPVAT, que, todavia, deverá ser feito 

oportunamente, mediante a prova do recebimento desta verba. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME" (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

Apelação Cível nº 70017808247, des. Luís Augusto Coelho Braga, julg. 28.05.2008, 

grifei). O civilista catarinense Fernando Noronha aponta o atual declínio tanto da 

responsabilidade individual como da subjetiva. O que cada vez se firma mais é uma 

nova responsabilidade, de tendência objetiva e coletiva (in Desenvolvimentos 

Contemporâneos da Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, Editora 

RT, volume 761, março de 1999, p. 40). Em suma, para a caracterização da 

responsabilidade civil objetiva, não se cogita da conduta culposa (dolo e culpa em 

sentido estrito) do agente. Basta haver o evento danoso e o nexo de causalidade entre 

referido evento e o dano causado. O dano moral é caracterizado pela lesão sofrida por 

pessoa, física ou jurídica, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem, atingindo-a na esfera íntima da moralidade e 

afetividade, causando-lhe constrangimentos. Assim ensina a doutrina: "A reputação 

pessoal integra-se no direito da personalidade, como atributo da honra do ser 

humano, merecendo assim, a proteção das normas penais e das leis civis reparatórias. 

Sob a égide dessa proteção devida, acentua-se cada vez mais na jurisprudência a 

condenação daqueles atos que molestam o conceito honrado da pessoa, colocando em 

dúvida a sua probidade e seu crédito. Definem-se como tais aqueles atos que, de 

alguma forma, mostram-se hábeis para macular o prestígio moral da pessoa, sua 

imagem, sua honradez e dignidade, postos como condição não apenas para atividades 

comerciais, como também para o exercício de qualquer outra atividade lícita" (CAHALI, 

Yussef Said. Dano Moral, 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, pág.358). 

Tratando da questão da fixação do valor dos danos morais, leciona Caio Mário da Silva 

Pereira que dois são os aspectos a serem observados: "a) De um lado, a idéia de 

punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De 

outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o 

ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de 

reparação da afronta..." Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, 

pág. 242. De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que 

a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa 

do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O certo é 

que não se pode vincular a condenação em danos morais ao salário mínimo, sendo 

esta questão já pacificada no eg. STJ. "INDENIZAÇÃO. BANCO. DEVOLUÇÃO INDEVIDA 

DE CHEQUE. DANO MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REPUTADO EXCESSIVO. CORRESPONDÊNCIA AO SALÁRIO MÍNIMO. (...) - Inadmissível a 

fixação do montante indenizatório em determinado número de salários mínimos". (...) 

Recurso especial conhecido, em parte, e provido. Superior Tribunal de Justiça - 

ACÓRDÃO: RESP 443095/SC (200200741794) - 480997 RECURSO ESPECIAL - DATA DA 

DECISÃO: 18/02/2003 - RELATOR: MINISTRO BARROS MONTEIRO - FONTE: DJ DATA: 

14/04/2003 PG: 00228 ). Assim no caso vertente, tenho que o valor arbitrado, no 

importe de R$ 8.000,00 reais, se mostra condizente com os parâmetros utilizados por 

esta Câmara para casos análogos, não merecendo qualquer reparo a decisão 



monocrática. Em que pese a pretensão do apelante relativa ao prequestinamento dos 

artigos 131 do Código de Processo Civil e 5º,LV da Constituição Federal, tenho que 

houve apreciação fundamentada quanto a todas as questões suscitadas nas razões do 

recurso, bem como na instância monocrática, não se fazendo necessária a menção a 

dispositivos legais para que se configure o prequestinamento. No caso, tenho que não 

houve qualquer ofensa ao contraditório e ampla de defesa, cumprindo-se 

regularmente o devido processo legal. Nesse sentido, vale transcrever excertos do 

artigo "Ainda sobre o prequestionamento - os embargos de declaração 

prequestionadores", de autoria de Nelson Nery Júnior: "1. o prequestionamento é 

apenas um meio para instar-se o juízo ou tribunal de origem a decidir a questão 

constitucional ou federal que se quer ver apreciada pelo STF ou STJ, no julgamento do 

RE e do REsp; (...) 3. o verdadeiro requisito de admissibilidade do RE e do REsp é o 

cabimento, que só ocorrerá quanto às matérias que tenham sido efetivamente 

'decididas' pelas instâncias ordinárias (CF 102 III e 105 III); (...) 7. não há necessidade 

de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da CF ou da lei para haver-se 

caracterizado o prequestionamento. Basta que o ato judicial tenha 'decidido' a questão 

constitucional ou federal; 8. os EDcl fundados na omissão só serão admissíveis, com 

caráter prequestionador, quanto à matéria a respeito da qual o tribunal tinha o dever 

de se pronunciar - quer porque foi argüida, quer porque é de ordem pública -, mas não 

o fez;" (in DIDIER JÚNIOR, Leituras complementares: obra recomendada para 

concursos públicos. Vol. I. 2ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2005. p. 100). Ante o exposto, 

deve ser mantida a sentença da lavra da culta e operosa juíza titular da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Ponte Nova. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Custas 

pelo apelante. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): VALDEZ 

LEITE MACHADO e EVANGELINA CASTILHO DUARTE. SÚMULA : REJEITARAM 

PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.07.063644-9/001 

 

CAPÍTULO IV 

 Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação dos Danos 

SEÇÃO I  

Da Proteção à Saúde e Segurança 

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à 

saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em 

decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, 

a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

Parágrafo único. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as 

informações a que se refere este artigo, através de impressos apropriados que devam 

acompanhar o produto. 

Julgados 

71. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOSMATERIAIS. VEÍCULO 0 KM. Defeito de uma peça em contato com substância altamente 



inflamável. Apelação da 1ª ré:configuração do vício desde a fabricação do produto. Risco à 

integridade dos consumidores. Responsabilidadeobjetiva. Fabricante. Dever de reparar os danos 

causados ao consumidor. Art. 6º, VI e VII e art. 8º do CDC. Relaçãoconsumerista. 

Vulnerabilidade do comprador. Sucumbência recíproca. Não ocorrência. Aplicação da 

regraprevista no parágrafo único do art. 21 da Lei adjetiva civil. Apelo conhecido e negado 

provimento. Recursoadesivo para majorar o valor fixado em dano moral. Art. 186 do Código 

Civil. Fixação. Critério do magistrado. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Conhecido e improvido. Apelação da 2ª ré. Concessionária. Oportunidades de detectar o 

defeito. Responsabilidade solidária. Recurso conhecido, todavia, improvido. Sentença a quo 

mantida na íntegra. Decisão unânime. I-os transtornos psicológicos e risco causados ao 

consumidor por defeitooriginário de fábrica, atingem-lhe seu animus e qualidade de vida, 

devendo ser compensado com o mínimo de reparação moral, a qual deve seraplicada levando-

se em conta o caráter pedagógico. II-o quantum indenizatório deve ser compatível com o dano 

moral sofrido e condizente coma situação fática, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, 

as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, sempre observadoos critérios e 

proporcionalidade e razoabilidade. III-concessionária autorizada, tendo diversas oportunidades 

de detectar o problema que levouao incêndio do veículo, passa a ser tão responsável quanto os 

fabricantes pelos danos causados. Sentença mantida in totum, por seus própriose jurídicos 

fundamentos, bem como pelas razões apresentadas por este juízo ad quem. (TJPA; AC 

20063006490-1; Ac. 80985; Belém; Primeira Câmara Cível Isolada; Relª Juíza Conv. Gleide 

Pereira de Moura; Julg. 21/10/2009; DJPA 08/10/2009 

 

 

72. AÇÃO REVISIONAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 1. REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATOS JÁ 

EXTINTOS PELO PAGAMENTO OU OBJETO DE NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. 2. CONTRATOS DE FLS. 

22/26 e 102/104. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO 

CONTRATO SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. LIMITAÇÃO CONFORME À TAXA MÉDIA DE 

MERCADO NA ÉPOCA DA ASSINATURA DO CONTRATO. 3. CONTRATO NÃO JUNTADO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA PACTUADA. LIMITAÇÃO A 12% AO 

ANO AFASTADA. MANTÉM-SE, NO ENTANTO, A LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO NA 

DATA DA CONTRATAÇÃO. 4. CONTRATOS DE FLS. 22/26 e 102/104. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS NÃO CONTRATADA. NÃO INCIDÊNCIA. 5. CONTRATOS DE FLS. 22/26 e 102/104. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. ILICITUDE DA 

COBRANÇA. 6. CONTRATO NÃO JUNTADO. ANÁLISE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL E DA 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREJUDICADAS ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO (JUNTADA 

DO CONTRATO AOS AUTOS). 7. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE. 8. 

APLICAÇÃO DO CDC À REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ E 

NESTA CÂMARA. 9. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA DIANTE DO RECONHECIMENTO DA 

ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL (JUROS 

REMUNERATÓRIOS e CAPITALIZAÇÃO). CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 70025456658; Novo Hamburgo; Segunda Câmara 

Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores Cabral Júnior; Julg. 26/08/2009; DOERS 03/09/2009; 

Pág. 157) 

 

73. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE TINTURA. REAÇÃO ALÉRGICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE 

O PRODUTO POSSUÍSSE VÍCIO DE QUALIDADE. DIREITO DE INFORMAÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 

8º E PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. Autora que não realizou o 

teste de toque da maneira orientada pelo produto e assumiu o risco da reação alérgica sofrida. 

Reação alérgica proporcional ao caso. Não provimento. (TJSP; APL 598.989.4/4; Ac. 4043196; 



Fernandópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani; Julg. 

13/08/2009; DJESP 28/09/2009) 

 

 

74. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE E CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. Ação voltada contra os transportadores envolvidos em acidente. 

Denunciação entre estes. Impossibilidade. Inteligência do art. 8 do CDC. Decisão mantida. (TJSP; 

AI 7308463-2; Ac. 3549533; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Sebastião Junqueira; Julg. 02/03/2009; DJESP 23/04/2009) 

 

75. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO 8º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

Inteligência. Ônus de produzir a prova e não de pagar a prova requerida pela outra parte. O art. 

6º, inciso 8º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor acarreta a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 333 do CPC; não acarreta, porém, a inversão da obrigação do pagamento 

prevista no art. 19, cabendo a quem requer a prova o adiantamento das despesas da mesma. 

Não pode, mesmo com a inversão do ônus da prova, ser o réu obrigado a adiantar as despesas 

da prova pericial requerida pelo autor. (TJMG; AI 2.0000.00.345201-5/000; Belo Horizonte; 

Primeira Câmara Civil; Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade; Julg. 18/09/2001; DJMG 

06/10/2001) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AI 2.0000.00.345201-5/000; Belo Horizonte; Primeira 

Câmara Civil; Relª Desª Vanessa Verdolim Hudson Andrade; Julg. 18/09/2001; DJMG 

06/10/2001) Inteiro Teor: Ementa: Inversão - Ônus da prova - Art. 6º, inciso 8º do 

Código de Defesa do Consumidor - Inteligência - Ônus de produzir a prova e não de 

pagar a prova requerida pela outra parte. O art. 6º, inciso 8º do Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor acarreta a inversão do ônus da prova prevista no art. 333 do 

CPC; não acarreta, porém, a inversão da obrigação do pagamento prevista no art. 19, 

cabendo a quem requer a prova o adiantamento das despesas da mesma. Não pode, 

mesmo com a inversão do ônus da prova, ser o réu obrigado a adiantar as despesas da 

prova pericial requerida pelo autor. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de Agravo de Instrumento nº 345.201-5, da Comarca de BELO HORIZONTE, 

sendo Agravante(s): INSTITUTO CULTURAL NEWTON PAIVA FERREIRA e 

Agravado(s)(a)(s): ELAINE CRISTINA LOURES, ACORDA, em Turma, a Primeira Câmara 

Civil do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais DAR PROVIMENTO. Presidiu o 

julgamento o Juiz MOREIRA DINIZ (1º Vogal) e dele participaram os Juízes VANESSA 

VERDOLIM ANDRADE (Relatora) e NEPOMUCENO SILVA (2º Vogal). O voto proferido 

pela Juíza Relatora foi acompanhado na íntegra pelos demais componentes da Turma 

Julgadora. Belo Horizonte, 18 de setembro de 2001. JUÍZA VANESSA VERDOLIM 

ANDRADE – Relatora nº 80 - V O T O: A SRA. JUÍZA VANESSA VERDOLIM ANDRADE: 

Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por Instituto Cultural Newton Paiva 

Ferreira contra Elaine Cristina Loures, visando a reforma da decisão do Juiz de primeiro 

grau de f. 831 (f. 32 TA), que determinou ao agravante que fizesse o depósito dos 

honorários do perito em 10 (dez) dias, considerando o despacho de f. 808, onde se vê 

que já havia sido deferida a inversão do ônus da prova de forma irrecorrível, havendo 

preclusão quanto àquela decisão. Recebi o agravo no efeito devolutivo. Diz o 

agravante que não requereu a prova pericial, pois trouxe prova emprestada de outros 

processos aos autos, não podendo ser obrigado a pagar a prova requerida pela 

agravada. Intimado o agravante a comprovar em 3 (três) dias que cumpriu o disposto 

no art. 526 do CPC, sob pena de extinção do agravo, o fez à f. 48. Intimada a agravada 



a responder ao presente agravo em 10 (dez) dias, não compareceu aos autos. O digno 

Juiz do feito foi comunicado por FAX, sobre o deferimento do efeito suspensivo e à f. 47 

esclareceu que o agravante cumpriu o art. 526, não tendo havido retratação quanto ao 

despacho. Conheço do agravo, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. A 

decisão agravada, reportando-se ao anterior despacho de f. 808, intimou o réu, ora 

agravante, a fazer o depósito dos honorários periciais. Esse despacho decorreu daquele 

anterior despacho que se encontra à f. 29, que deferiu o pedido de inversão do ônus da 

prova. Na contestação o agravante protestou por todos os meios de prova que se 

fizerem necessários e que "efetivamente forem do seu ônus". Como houve a inversão 

do ônus da prova, assim considera-se seu o interesse de produzir aquela prova, 

obviamente se o quiser, pois o ônus da prova não é obrigação. HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR ensina: "Enquanto o processo de execução é voltado para a satisfação do 

direito do credor e atua sobre bens, o processo de conhecimento tem como objeto as 

provas dos fatos alegados pelos litigantes, de cuja apreciação o juiz deverá definir a 

solução jurídica para o litígio estabelecido entre as partes. De tal sorte, às partes não 

basta simplesmente alegar os fatos. Para que a sentença declare o direito, isto é, para 

que a relação de direito litigiosa fique definitivamente garantida pela regra de direito 

correspondente, preciso é, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade do fato 

alegado, o que se dá através das provas" (in Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 12ª 

ed., Forense, 1994, p. 411). Assim sendo, invertido que foi o ônus da prova por decisão 

da qual não se recorreu, ou cujo recurso não tenha sido provido, passa a ser do réu o 

ônus da prova. Por isso, o em. Mestre assim completa, sobre o assunto: "Não há um 

dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. 

Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não 

provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 

pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima 

antiga, fato alegado e não provado é a mesma coisa que fato inexistente" (op. cit., p. 

419). Houve despacho para especificação de provas, não tendo a agravante 

esclarecido se requereu ou não provas, o que não se acha nas cópias do processo que 

trouxe aos autos. Pelo que se deduz dos termos do agravo, o agravante não pretende 

fazer nenhum prova mais que não aquelas que já trouxe aos autos, dizendo que trouxe 

aos autos 12 (doze) laudos periciais elaborados em ações absolutamente idênticas. 

Não pretende, portanto, fazer, nestes autos, nenhuma prova pericial. A inversão do 

ônus da prova estabelecida no art. 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor 

obriga a parte interessada a fazer e requerer a prova que lhe compete se quiser ser 

vencedor no pleito, mas não lhe impõe o pagamento da prova requerida pela outra 

parte. Repito aqui o que foi dito à f. 42-43, quando conferi ao agravo o efeito 

suspensivo: Em que pese a existência do despacho de f. 808, onde já foi deferida a 

inversão do ônus da prova de forma irrecorrida, há que se ver, para apreciação do 

pedido de efeito suspensivo, se a aplicação do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa 

do Consumidor inverte a ordem prevista no art. 19 do CPC, que atribui a quem requer a 

produção da prova a antecipação do seu pagamento. O sentido do art. 6º, inciso VIII 

do Código de Defesa do Consumidor não é este. A inversão a que se refere o Código de 

Defesa do Consumidor é quanto ao art. 333, I, do CPC, que imputa ao autor a prova do 

fato constitutivo do seu direito, de modo que, invertida a ordem, o autor nada tem que 

provar, passando esse ônus ao réu. Passa assim o autor a gozar da presunção de 

veracidade. Se o autor nada tem que provar, não tem que requerer a prova pericial, 

pois esta passa a interessar somente ao réu, que pode querer produzi-la ou não. Se o 

réu a requerer, arcará com a sua despesa (art. 19). Se não a requerer, não estará 

cumprindo com o ônus da prova que a lei diz que lhe compete. Discute-se se o art. 6º 



do Código de Defesa do Consumidor não inverte também o §2º do art. 19, que 

estabelece que compete ao autor adiantar as despesas relativas aos atos cuja 

realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

havendo fundamentos com sérios elementos de convicção a respeito que levam a esse 

entendimento. No entanto, não se trata aqui de prova determinada de ofício, de forma 

que tal discussão sobre esse artigo aqui se mostra irrelevante. Aliás, conforme se vê 

nas peças dos autos, a autora requereu a produção de prova pericial em atendimento 

ao despacho de especificação de provas, conforme documento de f. 27, mas o pedido 

de prova pericial contido no item 2 é apenas alternativo, ou seja, se não for aplicada a 

inversão do ônus da prova, pois nesse caso o ônus da prova se tornou do agravante. 

Assim sendo, tanto porque consoante o pedido de f. 763 f. 27 TA a prova pericial não 

foi requerida pela agravada, já que aplicada a inversão do ônus da prova, a melhor 

exegese do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor é a de que o réu, com a 

inversão, é obrigado a requerer e produzir a prova, mas não é obrigado a pagar a 

prova que a outra parte requer. Não tem a agravada o ônus da prova, que foi 

transferido ao agravante. Se o agravante não quer produzir a prova pericial por 

entender que as provas que trouxe são suficientes, não pode ser obrigado a adiantar o 

pagamento da prova requerida pela parte contrária. Cabe ao Juiz, nesse caso, decidir 

com as provas existentes nos autos e, se entender que o agravante se desincumbiu do 

ônus da prova, poderá lhe dar ganho de causa, e, em caso contrário, se entender que 

as provas trazidas foram insuficientes, obviamente o agravante arcará com o risco 

assumido, já que a produção da prova cabe a ele e não à agravada. Quanto à prova 

emprestada, não me cabe aqui nada prover sobre a mesma, pois a sua validade 

obviamente será apreciada pelo Juiz na sentença, nos termos do art. 332 e seguintes e 

atendendo os princípios que regem a produção de prova de tal espécie. A matéria 

certamente é controvertida, pois envolve a inversão do ônus da prova prevista no art. 

333 do CPC, que no meu entendimento não acarreta a inversão da obrigação do 

pagamento previsto no art. 19, cabendo a quem requer a prova o adiantamento das 

despesas da mesma. Tenho para mim que o MM. Juiz do feito não deu a melhor 

interpretação ao art. 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo, 

embora, esta Relatora, a existência de respeitáveis entendimentos no mesmo sentido 

daquele contido em seu despacho. Com tais considerações, dou provimento ao agravo 

e casso a decisão agravada por entender que não pode, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, ser o agravante obrigado a adiantar as despesas da prova pericial 

requerida pela agravada. Custas recursais pela agravada. JUÍZA VANESSA VERDOLIM 

ANDRADE - SL.JR AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. JUROS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. RÉU QUE ADMITE 

TÊ-LO FEITO. AUSÊNCIA DE SUA APURAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. O artigo 4º do 

Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, proíbe a capitalização mensal de juros. 

Admitindo o réu que dessa forma lançou-os na conta corrente dos autores, cumpre-lhe 

detalhar e quantificar o montante cobrado, para ser feita a exclusão do excesso (CDC, 

art. 8º, VIII). Se não o faz, a apuração deve ser feita mediante perícia, à cargo da 

instituição bancária. A sentença, proferida sem essa providência, é nula. (TJPR; ApCiv. 

0077505-9; Ac. 19483; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jesus Sarrão; DJPR 

07/05/2001) 

Art. 9° O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 

segurança deverá informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade 



ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso 

concreto. 

Julgados 

76. CONTRATO DE TRANSPORTE. Pagamento, pela contratante do transporte, fornecedora, de 

limpeza de local em face da iminência de riscos à saúde das pessoas e ao meio ambiente, 

provocados pelo capotamento do caminhão transportador. Dever legal resultante do art. 9º do 

CDC e 159 do Cód. Civil de regência. Possibilidade de responder civilmente pelos estragos. Sub-

rogação legal para voltar-se contra a transportadora. Contratação inócua de seguro pela 

transportadora não só pela falta de pagamento do prêmio como também pelos limites previstos 

na apólice. Ação acolhida no primeiro grau, desacolhida a denunciação. Apelo não provido. 

(TJSP; APL 7365733-5; Ac. 4047956; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Silveira Paulilo; Julg. 02/09/2009; DJESP 23/09/2009) 

 

77. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. QUEDA DE CABELOS DURANTE APLICAÇÃO DE 

PRODUTO PARA RELAXAMENTO DOS FIOS. Produto que não possui na embalagem informação 

quanto ao potencial risco de dano [artigo 9º do CDC]. Guia de aplicação que supostamente 

estaria no interior da embalagem não juntado aos autos. Revelia. Não provimento. (TJSP; APL 

529.076.4/8; Ac. 3615814; São Bernardo do Campo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Ênio Santarelli Zuliani; Julg. 16/04/2009; DJESP 01/06/2009) 

 

 

78. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. UTILIZAÇÃO DE PRODUTO PARA 

ALISAR CABELOS. De acordo com os arts. 8º e parágrafo único e 9º do CDC, o fornecedor de 

produto potencialmente nocivo ou perigoso à saúde deverá prestar informações ostensivas e 

adequadas. Elementos de convicção a demonstrarem que a ré não colocou produto defeituoso 

no mercado, à medida que prestou as informações adequadas sobre o uso e os riscos daí 

decorrentes. Situação em que a prova indica que a autora não agiu com cautela ao utilizar o 

produto, deixando de seguir as recomendações indicadas pela fabricante. Inexistência de 

obrigação da ré reparar o dano suportado pela autora. Art. 14, § 3º, II, do CDC. Agravo retido e 

apelo desprovidos. (TJRS; AC 70024192056; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leo 

Lima; Julg. 13/08/2008; DOERS 20/08/2008; Pág. 45) 

 

79. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CREDIÁRIO ITAÚ PRÉ E REFIN 

(REFINANCIAMENTO). Possibilidade de revisar toda a contratualidade. 1) O contrato de 

refinanciamento não extinguiu o contrato de conta corrente, apenas foi renegociado o saldo 

devedor, continuando o correntista a movimentar a sua conta corrente, a qual não foi extinta 

como faz crer o Banco. 2) Abstenção de divulgação do nome do autor como devedor na 

pendência de ação revisional. 3) Juros remuneratórios mantidos no contrato de 

refinanciamento no patamar fixado no contrato eis que ausente abusividade em taxa de 2,45% 

ao mês. Nos demais pactos, juros remuneratórios limitados ao patamar de 12% ao ano, 

observados os parâmetros legais vigentes. Incidência do CDC. 4) Encargos moratórios devidos 

relativamente ao débito chancelado. 5) Mantida a capitalização anual dos juros. 6) Mantido o 

IGP-M, não tendo os contratos estabelecido TR. 7) Multa moratória reduzida para 2% sobre o 

débito, em conformidade com a legislação vigente à época da celebração do contrato. 8) 

Comissão de permanência excluída porque vinculada a taxas flutuantes de mercado. 9) 

Incidência do CDC. 10) Determinada revisão dos contratos, estabelecidos novos patamares aos 

encargos, possível a compensação e repetição do indébito, independentemente da prova do 

erro, de forma simples. Valores decorrentes de cláusula abusiva não podem permanecer com o 



credor porque sem causa legítima o recebimento. Fundamentos no CCB e no CDC. Sucumbência 

redimensionada. APELO PARCIALMENTE ACOLHIDO. (TJRS; AC 70007289176; Porto Alegre; 

Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Helena Ruppenthal Cunha; Julg. 19/11/2003) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJRS; AC 70007289176; Porto Alegre; Décima Sexta Câmara 

Cível; Relª Desª Helena Ruppenthal Cunha; Julg. 19/11/2003 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

REVISIONAL. CONTRATOS DE CREDIÁRIO ITAÚ PRÉ E REFIN (REFINANCIAMENTO). 

Possibilidade de revisar toda a contratualidade. 1) O contrato de refinanciamento não 

extinguiu o contrato de conta corrente, apenas foi renegociado o saldo devedor, 

continuando o correntista a movimentar a sua conta corrente, a qual não foi extinta 

como faz crer o Banco. 2) Abstenção de divulgação do nome do autor como devedor na 

pendência de ação revisional. 3) Juros remuneratórios mantidos no contrato de 

refinanciamento no patamar fixado no contrato eis que ausente abusividade em taxa 

de 2,45% ao mês. Nos demais pactos, juros remuneratórios limitados ao patamar de 

12% ao ano, observados os parâmetros legais vigentes. Incidência do CDC. 4) Encargos 

moratórios devidos relativamente ao débito chancelado. 5) Mantida a capitalização 

anual dos juros. 6) Mantido o IGP-M, não tendo os contratos estabelecido TR. 7) Multa 

moratória reduzida para 2% sobre o débito, em conformidade com a legislação vigente 

à época da celebração do contrato. 8) Comissão de permanência excluída porque 

vinculada a taxas flutuantes de mercado. 9) Incidência do CDC. 10) Determinada 

revisão dos contratos, estabelecidos novos patamares aos encargos, possível a 

compensação e repetição do indébito, independentemente da prova do erro, de forma 

simples. Valores decorrentes de cláusula abusiva não podem permanecer com o credor 

porque sem causa legítima o recebimento. Fundamentos no CCB e no CDC. 

Sucumbência redimensionada. APELO PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO CÍVEL - 

DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL - Nº 70007289176 - COMARCA DE PORTO ALEGRE. 

BANCO ITAU S A – APELANTE. ARTIDOR GENES DA ROSA RODRIGUEZ – 

APELADO.ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os 

Desembargadores integrantes da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo. Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Dr.ª Ana 

Beatriz Iser e Des. Claudir Fidélis Faccenda (Presidente). Porto Alegre, 19 de novembro 

de 2003. DESA. HELENA RUPPENTHAL CUNHA, Relatora. RELATÓRIO DESA. HELENA 

RUPPENTHAL CUNHA (RELATORA) Trata-se de ação revisional cumulada com pedido de 

tutela antecipada ajuizada por ARTIDOR GENES DA ROSA contra BANCO ITAÚ S/A, com 

base em: 1) contrato de conta corrente nº 33911, firmado em 1981 (extrato fls. 16); 2) 

Termo de Aditamento Contratual, firmado em 10/12/2001, com IOF pactuado no 

patamar de 1,78% (fls. 114/115); 3) Contrato Itaú Pré nº 04883001-2, firmado em 

10/12/2001, com juros pactuados em 5,95% a.m. (fls.119/120); 4) Termo de 

Aditamento Contratual, firmado em 03/01/2002, com IOF pactuado no patamar de 

1,57% (fls. 110/111); 5) Contrato Itaú Pré nº 48340101-4, firmado em 03/01/2002, 

com juros pactuados em 5,95% a.m. (fls.112/113); 6) Contrato Refin, firmado em 

20/06/2002, com taxa de juros pactuados em 2,45% a.m. (fls. 116/117). O magistrado 

de primeiro grau inicialmente deferiu o pedido de AJG e o pedido liminar para o réu se 

abster de inserir o do nome do autor em cadastros restritivos de crédito (fls.20); ao 

final, julgou procedente o pedido revisional e modificou a conta corrente – cheque 

especial nº 33911, para repelir os encargos ilegais e abusivos, afastadas a multa 

convencional cumulativa e os juros moratórios, o cálculo da conta passando a 

obedecer ao IGP-M como índice único de correção monetária levantados pelo cliente, 

por desconto direto ou outros modos, acrescendo juros no limite legal de 12% a.a., 



capitalização anual, multa de 2% sobre o débito; admitindo a compensação dos 

valores alcançados ao réu, também atualizados a contar de cada desembolso; 

condenou o réu a devolver mediante repetição o valor a ser apurado, possibilitando a 

compensação de valores, tudo respeitando as mudanças acima determinadas para 

apurar o saldo da conta corrente cheque especial do demandante a partir da 

contratação, igualmente para os demais contratos vinculados economicamente à 

referida conta corrente; como também condenou o Banco ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00. Apela o Banco. Sustenta 

que o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente – Lis Portfólio não existe 

mais, pois restou novado pelo Contrato Refin, o que impossibilita a sua revisão, 

conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVI da CF; a impossibilidade de aplicação do 

CCB/2002 na revisão pretendida, forte no art. 2.035 das suas Disposições Finais e 

Transitórias, visto que o contrato mencionado nestes autos foi constituído e firmado na 

plena vigência do CBB anterior; a possibilidade de inserção do nome do apelado no rol 

do SERASA/SPC e órgãos similares, conforme dispõe o art.43, § 5º do CDC, o art. 160, 

inciso I do CCB/ 1916, arts. 580 e 585 e ss. do CPC; a impossibilidade de revisão 

contratual, visto que não houve coação ou qualquer outro vício de consentimento para 

que os contratos fosses firmados; a não limitação dos juros em 12% a.a., devido a não 

auto-aplicabilidade do art. 192, § 3º da CF frente a decisão da ADIN nº 4 e da recente 

edição da Emenda Constitucional nº 40/2003; a inaplicabilidade do Decreto nº 22.626, 

face ao teor da Súmula nº 596 do STF e a existência de autorização do CMN, a partir 

da Lei nº 4.595/64 art. 4º, § 9, a que as instituições financeiras operem as taxas de 

juros livremente pactuáveis, via a Res. n. 1.064 do BACEN; a existência da mora, pelo 

menos em relação ao valores principais ajustados em cada um dos três contratos ainda 

vigente entre as partes inadimplidos pelo apelado, visto que nos dois crediários, de 17 

parcelas ajustadas em cada um deles, num foram pagas apenas 9 parcelas e no outro 

apenas 8, e naquele financiamento, de 13 parcelas ajustados, apenas 4 foram quitadas 

pelo apelado, o que resta clara a possibilidade de fazer-se incidir os encargos 

moratórios contratados; o arbitramento dos juros com base na Selic, pois este não foi 

pleiteado pelo demandante, e não encontra amparo legal em nenhuma legislação 

vigente; a inexistência de capitalização de juros nos contratos, e mesmo que existisse, 

essa é permitida pelos art. 1.262 do CCB/ 1916, art. 591 do CCB/ 2002 e art. 5º da 

Medida Provisória nº 1.963, salientando que a Sumula 121 do STF encontra-se 

superada pela Súmula nº 596 do STF; a aplicação da TR como fator de atualização 

monetária, com base na ADIN 493 e no art. 27, § 5º da Lei nº 9.069/95; a possibilidade 

da aplicação de multa, com base no art. 919 do CCB/ 1916, art. 9º do Decreto nº 

22.626/33, salientando que a Lei nº 10.406/2002, nos seus arts. 411 e 412, 

mantiveram a previsão legal que possibilita a estipulação de cláusula penal para o 

caso de mora e inadimplência de obrigação, limitando-a ao valor principal da dívida, e 

não em 2% do débito; a legalidade da cobrança de comissão de permanência, uma vez 

que expressamente contratada pelas partes, incidindo tão-somente após o vencimento 

da operação em substituição a taxa contratada, nunca em cúmulo, sendo que esta 

taxa está devidamente autorizada pela Resolução 1129 do BACEN, a qual restou 

editada no art. 9º da Lei nº 4.595/64; a inaplicabilidade do CDC nas operações de 

crédito, por não se tratar de uma relação de consumo, além de não ter ocorrido fato 

imprevisível que comprove a onerosidade excessiva ao consumidor; a impossibilidade 

de repetição ou compensação, pois com base no art. 965 do CCB/1916, para obter a 

repetição pretendida é necessária a demonstração da ocorrência do pagamento por 

erro e/ou a má fé, ou dolo, daquele que cobra a referida dívida, requisitos estes que, 

no presente caso, não restaram comprovados; e quanto a demanda cautelar, em se 



modificando a decisão a quo nos termos acima propostos, deve ser a mesma julgada 

improcedente. Requer seja provido o apelo, para julgar improcedente a demanda 

revisional, condenando o apelado aos ônus da sucumbência. A apelação foi recebida 

no efeito devolutivo. Opostos embargos declaratórios pelo réu, foram desacolhidos. 

Apresentadas as contra-razões, subiram os autos a este Tribunal. É o relatório. VOTOS 

DESA. HELENA RUPPENTHAL CUNHA (RELATORA). A ação envolve a revisão dos 

seguintes contratos: 1) Contrato de conta corrente nº 33911, firmado em 1981 (extrato 

fls. 16, e cláusulas gerais, fls. 164/166), firmado em 05/12/2000; 2) Crediário Itaú Pré 

n. 48340101-4, firmado em 03-01-2001, à taxa de 5,95% a.m. (fls. 112/113); 3) 

Contrato Refin, firmado em 20/06/2002, com taxa de juros pactuados em 2,45% a.m. 

(fls. 116/117); e 4) Contrato Itaú Pré nº 04883001-2, firmado em 10/12/2001, com 

juros pactuados em 5,95% a.m. (fls.119/120), nos termos da fundamentação exarada. 

1) Pretende o autor a revisão de toda relação contratual firmada com o Banco, 

iniciando com o contrato de abertura de crédito em conta corrente e suas renovações, 

e posteriores contratos de empréstimo para cobrir saldo negativo da conta corrente. O 

magistrado revisou toda a contratualidade havida entre as partes, decisão que 

mantenho. O apelante sustenta que o Contrato de Abertura de Crédito em conta 

corrente – Lis Portfólio não existe mais, tendo sido novado pelo Contrato Refin, o que 

impossibilita a sua revisão. Entretanto, como demonstram os extratos bancários de fls. 

133/135, o autor continuou a movimentar a sua conta corrente. Desta forma, o 

contrato de refinanciamento não extinguiu o contrato anterior, apenas renegociou o 

saldo devedor da conta corrente a qual continuou existindo, e o correntista a 

movimentar a sua conta, não sendo extinto o contrato, como faz crer o Banco. 2) 

Desacolho o pedido no tocante à vedação de registro do nome do autor enquanto 

discutido o débito. A vedação de divulgação do nome do autor em banco de dados 

protetores ao crédito enquanto discutido o débito decorrente do contrato que está 

sendo revisado, é matéria pacífica neste Tribunal, prevalecendo o que estabelece a 

conclusão n. 11 do CETARGS, nestes termos: “SOBRE INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM 

ARQUIVOS DE CONSUMO. Não ofende direito do credor liminar obstativa da inscrição 

do nome do devedor em banco de dados de consumo, assim como impeditiva de que o 

credor comunique a terceiros registro de inadimplência que haja procedido em seu 

cadastro interno, durante a pendência de processos que tenham por objeto a definição 

da existência do débito ou seu montante”. (Conclusão da reunião de 27-05-96 do 

Centro de Estudos do Tribunal de Alçada do Estado do Rio Grande do Sul - CETARGS). O 

teor desta conclusão foi ratificado pelo Centro de Estudos do Tribunal de Justiça, 

conforme publicação no DJ de 7/5/99. São inúmeras as decisões de primeiro grau, 

confirmadas pelo tribunal gaúcho, e daí dominante a jurisprudência, no sentido de não 

ser admitida a divulgação da inadimplência estando em discussão o montante da 

dívida. Assim, desacolho o pedido, ante a reiteração da matéria e considerando que o 

entendimento está sedimentado na jurisprudência. 3) No tocante à possibilidade de 

revisão dos contratos, não mais pode ser admitida a autonomia da vontade como 

dogma e, sim, como princípio inserido no ordenamento jurídico, que deve ser avaliado 

juntamente com outros princípios que também regem os contratos, dentre eles o da 

boa-fé objetiva. Assim, verificado que constam do contrato cláusulas ilegais ou 

abusivas, especialmente em se tratando de contrato de adesão, não há como deixar de 

reconhecer a legitimidade da revisão, que se impõe, até por razões de ordem pública. 

4) A questão da aplicabilidade do CDC e da limitação dos juros remuneratórios tem 

sido analisada e debatida com muita intensidade e freqüência desde o advento da 

Constituição Federal de 1988, em razão do que contemplava o texto do art. 192, § 3º, 

hoje revogado. Superada a discussão sobre a auto-aplicabilidade da regra 



constitucional, afastada, defendem as instituições financeiras a incidência da 

legislação própria, que define os limites observadas as lei de mercado. A 

fundamentação que se adota para a revisão do contrato é a da abusividade, 

ensejadora de nulidade de cláusula contratual, com fundamento no Código de Defesa 

do Consumidor. A incidência da Lei n. 8.078/90 aos contratos bancários está hoje 

assentada, na interpretação mais flexível do art. 29 da Lei, na leitura correta do art. 3º, 

§ 2º, além da argumentação quanto à vulnerabilidade de uma das partes, a 

essencialidade do produto fornecido pelos bancos e a utilização das condições gerais 

dos negócios, mais comumente denominados contratos de adesão, nos contratos 

bancários. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada sobre o tema, no 

sentido da incidência (apenas exemplificativamente, AGA 152497/SP, julgado pela 

Terceira Turma em 23/3/2001, relatora Min. Nancy Andrighi). Assim, 

independentemente da legislação invocada pelos bancos para manter os juros 

contratados, uma vez reconhecida a abusividade no contrato, impõe-se a revisão, em 

observância às normas do CDC, que são de ordem pública e interesse social, protetivas 

e de defesa do consumidor, conforme o comando constitucional. E há de ser 

reconhecida a abusividade na cláusula que permite juros em taxas desmedidas, muitas 

vezes superiores àquelas praticadas oficialmente, já reconhecida a estabilidade da 

economia, atribuindo vantagem exagerada ao banqueiro, configurada a quebra do 

equilíbrio contratual. Quanto ao percentual a ser observado, utiliza-se o limite 

referencial contido no ordenamento jurídico já desde a Lei de Usura, visto que outro 

critério imposto estaria eivado de elemento subjetivo, não havendo elementos para 

estabelecer com precisão o preço do dinheiro, que é o juro remuneratório. Tenho, pois, 

com fundamento no CDC, que os juros remuneratórios, em contratos posteriores ao 

Plano Real, devem observar o limite de 12% ao ano, conforme o referencial do 

ordenamento jurídico vigente. No caso do contrato Refin (fls.116/117), mantenho a 

taxa prevista de 2,45% ao mês, percentual que não se pode afirmar como 

excessivamente oneroso ou fator de desequilíbrio contratual, restando, pois, sem 

respaldo a nulidade por abusividade. Enquanto, nos contratos de abertura de conta 

corrente, noticiado pelo autor a contratação de taxas de juros de 8,5% a.m, e nos 

contratos Itaú Pré de n. 48340101-4 e 04883001-2 estabelecida taxa de 5,95% a.m., 

mantenho a sentença que limitou no patamar de 12% ao ano. Dou, pois, parcial 

provimento ao apelo do Banco para manter a taxa contratada de 2,45% a.m. do 

contrato Refin. 5) Quanto aos encargos devidos em razão da mora, procede o recurso. 

O recorrido não nega a inadimplência. Está, pois, em mora. Se entendia que os valores 

cobrados eram elevados, deveria ter consignado o valor real devido. Não o fez. Assim, 

relativamente ao que efetivamente deve, já expungidos os excessos, deverão incidir os 

encargos moratórios, tal como a multa contratual de 2%, estabelecida na sentença, e 

juros moratórios previstos no contrato. 6) Quanto à contratação da capitalização dos 

juros, vencidos e que passam a incorporar parcela do capital, constituindo um novo 

valor relativo a este, está vedada, nos termos do que estabelece a Súmula n. 121 do 

Supremo Tribunal Federal, em pleno vigor. As exceções decorrem da própria lei: Lei de 

Usura, art. 4º, no que diz com a periodicidade anual nos saldos líquidos em conta 

corrente, e cédulas e notas de crédito e crédito rural, quando convencionada, conforme 

DL 413, de 9/1/69, art. 5º, e Lei n. 6.840, de 3/11/80, art. 5º, capitalização aqui 

inclusive mensal, incidindo a Súmula n. 93 do Superior Tribunal de Justiça. No caso dos 

autos, mantenho a sentença que estabeleceu a capitalização anual dos juros, pois, 

tratando-se o contrato de abertura de conta corrente de uma das exceções que admite 

a capitalização anual dos juros; quanto aos demais, ainda que ausente legislação 

autorizadora da capitalização dos contratos de empréstimo e de refinanciamento, 



inexiste recurso da parte interessada neste ponto, o que mantém a sentença. 7) O 

tema da TR como indexador da correção monetária em contratos bancários está 

assentado pela jurisprudência. Tem sido admitido este indexador quando 

convencionado pelas partes, não havendo vedação legal. Assim, inexistente 

abusividade que pudesse exigir intervenção estatal para manutenção do equilíbrio do 

contrato, prevalecem os termos do contrato, neste aspecto. Nesta linha de 

argumentação decisão recente do Egr. Superior Tribunal de Justiça, da lavra do 

Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, manifestada no AGRESP 260920/MS, 

julgado em 07/11/2000 pela Quarta Turma, com a seguinte ementa: “PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TR PACTUADA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo pactuação expressa da TR como índice de atualização e inexistindo na 

espécie vedação legal à estipulação da correção monetária tomando-se por base o 

referido indexador, torna-se defeso ao Judiciário intervir diretamente na vontade das 

partes sob o fundamento de não ser o critério escolhido o melhor para refletir a 

correção monetária.” No caso, não contratada a TR, mantenho o índice do IGP-M 

estabelecido na sentença. 8) Não assiste razão ao recorrente no tocante à manutenção 

da multa moratória no percentual de 10%. Os contratos foram firmados em 2000, 

2001 e 2002, portanto, posteriormente à alteração do art. 42 do CDC, que reduziu o 

percentual para 2%, em 1º/8/96, com o advento da Lei n. 9.298. Assim, mantenho a 

decisão de primeiro grau que reduziu a multa para 2%. 9) Superada a questão da 

impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com correção monetária, 

ambas tendo a mesma natureza e finalidade de reposição do valor da moeda, matéria 

objeto da Súmula n. 30 do Superior Tribunal de Justiça, resta a discussão relativa à 

forma como tem sido avençada esta comissão, de regra possibilitando a fixação do 

percentual do encargo unilateralmente. Com fundamento no art. 51, inc. IV e X, do 

C.D.C. e art. 115 do C.C.B., vem a jurisprudência afastando a incidência da cláusula 

contratual estabelecida, nestes casos, posição que se mostra absolutamente correta. 

No caso, diante da forma como vem sendo estabelecido este encargo pelas instituições 

bancárias, e dos termos dos contratos constantes nos autos, ou seja, cláusulas 9ª (fls. 

112), 10.2 (fl. 117), 9ª (fl.119), 19.2 (fl.166) que prevêem a determinação do montante 

da comissão de permanência vinculada a índices flutuantes e estabelecidos pela parte 

credora, cabe afastar a incidência deste encargo, desacolhendo o recurso neste ponto. 

10) Admite-se a aplicabilidade do CDC conforme fundamentação do item n.3. 11) 

Deferida a revisão dos contratos e determinados novos valores devidos, é possível a 

repetição do indébito, nos termos do art. 964 do CCB, e compensação do débito, se for 

o caso. Neste sentido, a melhor jurisprudência, que se acolhe, ementada no seguinte 

teor, no que aqui importa: “... Repetição do Indébito. A repetição do indébito, quando 

ocorrente, deflui ex vi do disposto no art. 11 do Decreto n. 22.626/33, combinado com 

os arts. 42, par. Único, 41 e 20, inc. II, do Código de Defesa do consumidor, e art. 964 

do CCB, invertendo-se o ônus da prova em face do disposto no art. 6º, inc. VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor” (Ap. Cível n. 197 205 610, 4ª Câmara Cível do TA, 

julgada em 26/3/98, Rel. Aymoré Roque Pottes de Mello). Ainda no mesmo sentido o 

acórdão da Quinta Câmara Cível do então Tribunal de Alçada: “CONTRATO BANCÁRIO. 

QUITAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO. Tem cabimento a 

repetição de contrato bancário, sendo aplicado o Código de Defesa do Consumidor, 

invertendo o ônus da prova à instituição financeira de que houve o pagamento com 

acerto” (Ap. Cível n. 197 091 911, julgada em 9/10/97, Rel. Jasson Ayres Torres). Estes 

os entendimentos mais recentes. A conclusão, embora por argumentação diversa, já 

vinha ocorrendo desde há alguns anos no Tribunal de Alçada, especialmente através 

então Juiz de Alçada Márcio Oliveira Puggina. Porque clara e precisa a fundamentação, 



aqui transcrevo parte da lição contida no acórdão exarado na Ap. Cível n. 194 002 903, 

julgada em 17/3/94 pela Quarta Câmara Cível. Depois da menção à visão clássica da 

teoria geral dos contratos, que remonta a meados do século passado, o julgador 

aponta os novos rumos da realidade em que deve ser pensado o contrato bancário, 

assim concluindo, no ponto que aqui importa: “Em segundo lugar, a pretendida revisão 

relativamente aos contrato já pagos, não encontra óbice no art. 965 do Código Civil 

que, à espécie, não incide. Com efeito não se cogita, aqui, de pagamento realizado 

com erro ou coação; se não que de nulidade de contrato realizado em fraude à lei, eis 

que outra não é a caracterização do vício do contrato que, após a vigência da 

constituição, impõe ao mutuário juros por ela vedados. Dispõe o art. 145 do Código 

civil ser nulo o ato jurídico quando ilícito o seu objeto. Ora, contrato de mútuo que 

tenha por objeto juros onzenários, possui evidente objeto ilícito. Em tais circunstâncias, 

o juiz pode a qualquer tempo ou grau de jurisdição proclamara nulidade sempre que 

tiver que conhecer de seus efeitos (Código Civil, art. 146, parágrafo único)”. Embora, 

desde 1994, muito tenha sido superado em termos de argumentação, especialmente 

no que diz com a interpretação do art. 192, par. 3º, da Constituição Federal, 

perfeitamente atual a fundamentação. Entendendo-se que não poderiam ter constado 

do contrato certas cláusulas, que estabelecem encargos e taxas vedados pelo sistema 

positivo brasileiro, não convalesce o negócio, podendo, assim, ser determinada a 

devolução ou compensação independentemente da prova do erro. Assim, quer pela 

fundamentação do Código Civil Brasileiro, quer pela argumentação do Código de 

Defesa do Consumidor, considerando-se, como acima, a legislação e entendimento 

quanto aos juros e comissão de permanência, cabe a repetição do indébito ou 

compensação, se for o caso. Deste Egr. Tribunal de Justiça o precedente: "CARTÕES DE 

CRÉDITO. REVISÃO. CDC. APLICABILIDADE. JUROS. ALTA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO 

NO MERCADO. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO. CLÁUSULA MANDATO. REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. ART. 3º, § 2º, DO CDC. 

APLICAÇÃO DO CDC AOS CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADO 

PELA ADMINISTRADORA, A CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DO USUÁRIO DO 

CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO LHE PODE COBRAR JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO. 

DECRETO-LEI N° 22.626/33. A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS SÓ É PERMITIDA 

QUANDO EXISTENTE LEI ESPECÍFICA AUTORIZADORA. NÃO HÁ NULIDADE NA 

CLÁUSULA MANDATO A SER DECLARADA, SE ESTA NÃO FOI UTILIZADA, PELO 

MANDATÁRIO, EM DETRIMENTO DO MANDANTE. A REPETIÇÃO DO INDÉBITO E A 

COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR SÃO DE RIGOR, VEDADO O 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DERAM PARCIAL PROVIMENTO." (APELAÇÃO CÍVEL Nº 

70001996289, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS, REL. DES. 

CARLOS RAFAEL DOS SANTOS JÚNIOR, JULGADO EM 27/03/2001) Em conclusão: dou 

parcial provimento ao apelo para manter a taxa de juros do contrato de 

refinanciamento contratada à taxa de 2,45% a.m.; reconhecer a inadimplência do 

apelado, incidindo multa de 2% e juros moratórios contratados. Como nova feição de 

sucumbência, em razão do decaimento em menor extensão da autora, condeno o réu 

no pagamento de 60% das custas e honorários advocatícios do patrono do autor, 

arbitrados em R$ 1.500,00, e esta no pagamento de 40% das custas processuais e nos 

honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados em R$ 900,00, 

atualizados pelo IGP-M até o pagamento, possibilitada a compensação, nos termos 

das decisões do colendo STJ. Suspendendo o pagamento do demandante em face da 

concessão do benefício da AJG. DR.ª ANA BEATRIZ ISER (REVISOR) - De acordo. DES. 

CLAUDIR FIDÉLIS FACCENDA (PRESIDENTE) - De acordo. Julgador(a) de 1º Grau: 

CARLOS FRANCISCO GROSS 



 

80. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. 

SACRE. REVISÃO CONTRATUAL. CORRETA APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO E FORMA DE 

AMORTIZAÇÃO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS EFETUADAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os 

documentos acostados ao feito não atestam as irresignações suscitadas. 2. O exame da 

insurgência há que se cingir, com exclusividade, à matéria contida na decisão impugnada. 

Porquanto, matéria estranha a esse âmbito e ainda não submetida ao juízo singular, não pode 

ser alvo da decisão colegiada, sob pena de supressão de instância. Desse modo, não conheço 

das alegações acerca da suposta ilegalidade da aplicação da da T.R. no presente contrato, bem 

como em relação à alegada prática de anatocismo e irregularidades na contratação do seguro, 

por se tratar de matéria não devolvida em sede de apelação. 3. Resta prejudicada a análise da 

suposta abusividade na cobrança da taxa de administração e risco de crédito, uma vez que, 

conforme restou consignado no decisum, tais acessórios não incidem sobre a dívida. 4. 

Desnecessária perícia técnica para o deslinde da controvérsia conforme precedentes do E. STJ, 

não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 5. Conforme restou consignado no 

julgado, é inequívoca a jurisprudência no sentido da legalidade da execução extrajuducial 

prevista no Decreto-Lei nº 70/66 (STF - RE 287453/RS - V.u. - Rel. Min. Moreira Alves - j. 

18/09/2001 - DJ em 26/10/2001 - pág. 63; STF - RE 223075/DF - V.u. - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 

23/06/1998 - DJ em 06/11/98 - pág. 22; ROMS 8.867/MG, STJ, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz 

Pereira, DJ 13/08/1999; MC 288/DF, STJ - 2ª Turma, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJ 

25/03/1996, pg. 08559). 6. No que tange a forma de amortização, vislumbro não existir 

irregularidades a serem sanadas, pois correta é a prática adotada pela CEF. De certo, a 

correção do saldo devedor deve ocorrer antes da amortização das prestações, a fim de que seja 

mantido o valor real do dinheiro emprestado. (RESP. 572729 / RS 2003/0108211-6 - Ministra 

ELIANA CALMON - SEGUNDA TURMA DJ 12.09.2005 p. 273, STJ, 4ª Turma, AGRG no RESP n.º 

682683/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. 29.6.2006, DJU 4.9.2006, p. 275; STJ, 3ª Turma, 

AGRG no RESP n.º 895366/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 3/4/2007, DJU 7/5/2007, 

p. 325; STJ, 4ª Turma, AGRG no RESP n.º 899943/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 

22/5/2007, DJU 4/6/2007, p. 373; PROC.: 2004.61.00.015697-3 - DES. FED. RAMZA TARTUCE - 

QUINTA TURMA - TRF3 - DJF3 DATA:20/05/2008 - DT DO JULG. 11/02/200 DES. FED. Henrique 

HERKENHOFF - TRF3 - AC 2003.61.00.005741-3 - SEGUNDA TURMA - DJF3 DATA:06/06/2008 - 

DT DO JULG. 27/05/20088) 7. A CEF respeitou o Sistema de amortização adotado, sendo de 

rigor concluir que os juros pactuados encontram-se dentro do limite previsto contratualmente 8. 

Também não tem força a irresignação acerca da inscrição do nome em cadastro de 

inadimplentes. Escorreita a decisão que entendeu não haver fundamento legal para impedir tal 

ato, diante da existência de prestações vencidas e não pagas no valor exigido pelo credor. (RESP 

527618/RS, Relator Ministro César Asfor Rocha, j. 22.10.2003, DJ 24.11.2003 pág. 214). 9. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a decisão recorrida está amparada em 

jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, que vem reconhecendo sua aplicação de 

forma mitigada e não absoluta, dependendo do caso concreto. In casu, diante da ausência de 

ilegalidade nas cobranças efetuadas pelo credor, não há que se falar em sua aplicação. (RESP 

678.431/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03.02.2005, 

DJ 28.02.2005 p. 252; RESP 587.639/SC, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 22.06.2004, DJ 18.10.2004 p. 238). 10. Recurso desprovido. (TRF 3ª R.; AC 1259138; 

Proc. 2004.61.00.012195-8; Rel. Des. Fed. Paulo Octávio Baptista Pereira; DEJF 03/12/2008) 

Art. 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que 

sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou 

segurança. 



§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado 

de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o 

fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios 

publicitários. 

§ 2° Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na 

imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. 

§ 3° Sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde 

ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão informá-los a respeito. 

Julgados 

81. "CONTRATO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À 

GARANTIA CONSTITUCIONAL DO ATO JURÍDICO PERFEITO. NORMAS DE ORDEM PÚBLICA QUE 

DEVEM SER APLICADAS DE OFÍCIO PELO JULGADOR. AFASTAMENTO DAS CLÁUSULAS E 

ENCARGOS ABUSIVOS. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

CONTRATOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PREVISÃO EXPRESSA DE JUROS DE 3,80% E 4,70% 

A.M.. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE 12% AO ANO COM BASE NO ART. 192, 

§ 3º, DA CF. DISPOSITIVO NÃO AUTOAPLICÁVEL, NECESSITANDO DE LEGISLAÇÃO 

COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA, ESTANDO, ADEMAIS, REVOGADO. ABUSO NÃO 

VERIFICADO. COMPROVAÇÃO, ENTRETANTO, DE COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES À 

PACTUADA, POIS AS TAXAS ANUAIS SÃO DE 56,44% E 73,52%. INADMISSIBILIDADE. LIMITAÇÃO 

DOS JUROS ÀS TAXAS MENSAIS PACTUADAS PARA TODO O PERÍODO CONTRATUAL. 

AFASTAMENTO DA COBRANÇA NA FORMA CAPITALIZADA. PRÁTICA NÃO PERMITIDA. RECURSO 

NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATOS. 

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. Súmula nº 294 do STJ que afasta sua potestatividade, desde que 

estipulada de acordo com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. Ausência de 

demonstração de qual seria esta taxa média. Cobrança, portanto, que viola o art. 51, X, do CDC. 

Fixação do encargo de forma unilateral. Recurso nesta parte improvido. MULTA MORATÓRIA. 

Contratos. Empréstimos bancários. Previsão da taxa de 10%. Redução nos termos do CDC 

devida, devendo ser aplicada a taxa de 2%. Art. 52, § 1o, do CDC, com a redação dada pela Lei 

nº 9.298/96. Aplicação imediata em virtude do princípio do benefício da parte mais fraca em 

matéria de interpretação contratual. Recurso nesta parte improvido. CONTRATO. Empréstimos 

bancários. Requerimento de restituição em dobro dos valores pagos a maior. Inadmissibilidade. 

Art. 42, parágrafo único, do CDC. Engano justificável configurado. Recurso nesta parte 

provido.". (TJSP; APL 991.05.025028-1; Ac. 4349949; Santos; Vigésima Terceira Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi; Julg. 24/02/2010; DJESP 23/03/2010) 

 

82. AUTO DE INFRAÇÃO OFENSA AOS ARTIGOS 6º, INCISO VI, E 10, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E DA MULTA. Existência de 

ação civil pública, movida pelo PROCON contra a autora, fundada nos mesmos dispositivos 

legais, em que houve a condenação ao pagamento de reparação dos danos morais advindos 

dos fatos ora discutidos Produto da indenização obtida na ação civil pública e valor arrecadado 

a titulo de sanção administrativa, nos termos do artigo 57 do CDC, reversíveis ao mesmo fundo 

estadual Bis in idem configurado Sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa 

Impropriedade Tratando-se de ilegalidade da sanção pecuniária, o auto de infração e a multa 

são inválidos Inaplicabilidade do artigo 12, § 3º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor 



Inocorrência de ofensa ao princípio da separação dos poderes e à independência da esfera 

administrativa. Apelo do PROCON improvido. Recurso adesivo da autora provido, para anular os 

autos de infração e a multa imposta. (TJSP; APL-Rev 276.084.5/0; Ac. 3955839; São Paulo; 

Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Moacir Peres; Julg. 29/06/2009; DJESP 28/10/2009) 

 

83. PROVA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DO JULGADOR RECONHECER A 

ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS LEONINAS E ILEGAIS SEM A DILAÇÃO PROBATÓRIA REQUERIDA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. RECURSO NESTA PARTE IMPROVIDO. MONITORIA. 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO ANTERIOR NO 

SENTIDO DE QUE REFERIDO CONTRATO NÃO CONSTITUÍA PROVA ESCRITA HÁBIL A 

FUNDAMENTAR O PROCESSO MONITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS NORMAS DO CPC ÀQUELAS PREVISTAS NO CDC VISANDO À 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AO CONSUMIDOR. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, 

DO E. STJ NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TAL PROCEDIMENTO PARA A 

COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. APRESENTAÇÃO PELO BANCO DOS 

EXTRATOS REFERENTES AO CONTRATO DESDE O INICIO DO USO DO CRÉDITO ROTATIVO. 

RECURSO NESTA PARTE PARCIALMENTE PROVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO 

BANCÁRIO. ABERTURA DE CRÉDITO CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

NÃO DEMONSTRADA PELO BANCO- APELADO. PRÁTICA NÃO PERMITIDA. PACTUAÇÃO 

EXPRESSA DA TAXA DE JUROS APENAS PARA PARTE DO PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

PRESUNÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE JUROS EM RELAÇÃO AO PERÍODO RESTANTE. 

NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS ANTE A INEXISTÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DA TAXA LEGAL SUPLETIVA DE 12% AO ANO. COBRANÇA CAPITALIZADA QUE 

TAMBÉM DEVE SER AFASTADA, POIS ILEGAL. RECURSO NESTA PARTE PROVIDO. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. CONTRATO. Súmula nº 294 do STJ que afasta sua potestatividade, desde que 

estipulada de acordo com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. Ausência de 

demonstração de qual seria esta taxa média. Cobrança, portanto, que viola o art. 51, X, do CDC. 

Fixação do encargo de forma unilateral. Recurso nesta parte provido. MULTA MORATÓRIA. 

Contrato. Abertura de Crédito em Conta Corrente. Previsão da taxa de 10%. Redução nos 

termos do CDC devida, devendo ser aplicada a taxa de 2%. Art. 52, § 1º, do CDC, com a redação 

dada pela Lei nº 9.298/96. Recurso nesta parte provido. ". (TJSP; APL 7063521-1; Ac. 4038407; 

São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi; Julg. 

26/08/2009; DJESP 01/10/2009) 

 

84. SEGUROSAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. MAGISTRADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PARA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BUCO-MAXILO- FACIAL. INADMISSIBILIDADE. Negativa da ré fundada 

na alegação da cirurgia haver sido requisitada por médico não credenciado. Agravante que 

busca o custeio tão-somente das despesas com materiais e internação hospitalar. Requisitos 

legais demonstrados. Inteligência do art. 5º, I, da Resolução n" 10, da CONSU e do Código de 

Defesa do Consumidor. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; AI 633.512.4/2; Ac. 4072342; 

Caraguatatuba; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 17/09/2009; 

DJESP 30/09/2009) 

 

 

85. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA PELO PROMISSÁRIO 

COMPRADOR INADIMPLENTE-POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO 

DE 10%. APLICABILIDADE DO CDC. Caracterizada a inadimplência do promitente comprador por 

terem as prestações do imóvel se tornado excessivamente onerosas, pode ele requerer a 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda, fazendo jus à restituição das parcelas 

pagas, mas com retenção de 10% das mesmas, a título de indenização das despesas do 



promitente vendedor com a administração do imóvel. É devida indenização a título de fruição 

ao promitente vendedor durante todo o período em que o promitente comprador utilizou o 

imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda discutido na presente lide, desde que 

esteja prevista no contrato ou haja nos autos prova da dita fruição e da sua quantificação. 

(TJMG; AC 1.0024.06.072485-3/001; Belo Horizonte; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. D. 

Viçoso Rodrigues; Julg. 17/04/2007; DJMG 04/05/2007) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0024.06.072485-3/001; Belo Horizonte; Décima 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. D. Viçoso Rodrigues; Julg. 17/04/2007; DJMG 

04/05/2007) Inteiro Teor: EMENTA: RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR INADIMPLENTE-POSSIBILIDADE - 

DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS - RETENÇÃO DE 10% - APLICABILIDADE DO 

CDC.Caracterizada a inadimplência do promitente comprador por terem as prestações 

do imóvel se tornado excessivamente onerosas, pode ele requerer a rescisão do 

contrato de promessa de compra e venda, fazendo jus à restituição das parcelas pagas, 

mas com retenção de 10% das mesmas, a título de indenização das despesas do 

promitente vendedor com a administração do imóvel.É devida indenização a título de 

fruição ao promitente vendedor durante todo o período em que o promitente 

comprador utilizou o imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda 

discutido na presente lide, desde que esteja prevista no contrato ou haja nos autos 

prova da dita fruição e da sua quantificação. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.072485-

3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): N M BARBOSA CORRETAGENS 

IMOBILIARIAS LTDA - APELADO(A)(S): MARIA GORETTI MAGALHÃES - RELATOR: EXMO. 

SR. DES. D. VIÇOSO RODRIGUES – ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo Horizonte, 17 de 

abril de 2007. DES. D. VIÇOSO RODRIGUES – Relator NOTAS TAQUIGRÁFICAS O SR. DES. 

D. VIÇOSO RODRIGUES: VOTO -  N M BARBOSA CORRETAGENS IMOBILIÁRIAS LTDA 

aviou recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 20ª 

Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial formulado na presente AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA, ajuizada por MARIA GORETTI MAGALHÃES, declarando 

resolvido o contrato entre as partes e condenando a ré a devolver à autora, de uma só 

vez, o valor de R$13.229,00, deduzido apenas o percentual de 10%. Julgou ainda 

improcedente a reconvenção. Irresignada, ré interpôs o presente recurso de apelação 

visando a reforma da sentença pelos seguintes fundamentos. Alega inicialmente que 

os argumentos utilizados pela autora para requerer a rescisão do contrato firmado 

com a mesma são totalmente infundados, haja vista que quando da contratação 

aquela visitou o local, tendo conhecimento de todo o estado do terreno, bem como 

concordou com todos os termos do contrato, não havendo que se falar, neste 

momento, em rescisão do mesmo. Assim, aduz que merece reforma a sentença que 

declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as 

partes. Entretanto, defende que não sendo este o entendimento desta Turma 

julgadora, que seja reformada a sentença na parte que julgou improcedente a 

reconvenção para condenar a autora no pagamento de indenização pela fruição do 

imóvel, no percentual de 20% do seu valor. Contra razões apresentadas às fls. 101/110. 

Este o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso. Da análise das razões do recorrente, entendo que seu pleito não merece 

provimento, pelos fundamentos que passo a expor. Conforme entendimento que vem 



sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de diversas ações como 

a presente, a extinção do contrato de compra e venda de imóvel residencial, por 

impossibilidade relativa do promissário comprador efetuar o pagamento do preço tem 

sido considerada uma forma de resolução do contrato, o que implica a necessidade de 

restituição das partes à situação anterior. Dessa forma, caracterizada a inadimplência 

do promitente comprador por terem as prestações do imóvel se tornado 

excessivamente onerosas, pode ele requerer a rescisão do contrato de promessa de 

compra e venda. Resolvido o contrato, não afigura-se razoável e justo que o 

promitente vendedor permaneça com o valor total já pago pelo comprador, ou então 

que retenha parcela significativa do preço pago, o que configuraria o tão debatido 

enriquecimento ilícito. Dessa forma, faz jus o promitente comprador à restituição das 

parcelas pagas, mas com retenção de 10% das mesmas, a título de indenização das 

despesas do promitente vendedor com a administração do imóvel. Isso posto, entendo 

que deve ser mantida a sentença neste ponto, pelo que passo à análise da 

possibilidade de o promitente comprador reter indenização pela fruição do imóvel. 

Inicialmente, cumpre aqui ressaltar que o direito não permite o locupletamento sem 

causa, com a obtenção de lucro infundado por uma das partes integrantes da relação 

jurídica, seja ela qual for, com excessiva onerosidade para a outra. Dessa forma, tendo 

o apelado usado e gozado do imóvel objeto do contrato discutido na presente lide 

desde a celebração do contrato até a data da rescisão do mesmo, deveria, a princípio, 

indenizar o apelante, promissário vendedor, pelo referido uso do seu imóvel. 

Entretanto, no caso específico dos autos, entendo que referida indenização mostra-se 

impossível, haja vista que não há no contrato de promessa de compra e venda firmado 

entre as partes qualquer disposição neste sentido, o que nos leva à conclusão de que 

não fora interesse das partes, quando da sua celebração, convencionar nada sobre 

referida indenização. Ademais, o réu reconvinte também não apontou em sua inicial o 

período que deveria ser utilizado como base de cálculo da referida indenização, o valor 

que entenderia devido pela fruição do imóvel, nem acostou à exordial ou apresentou 

quando intimado qualquer prova de que fosse devida referida indenização, bem como 

em que montante, limitando-se apenas à sujeitar à apreciação do julgador o seu 

entendimento de que teria direito à uma indenização pela fruição do imóvel. Ora, é 

princípio basilar do processo civil, ensinado desde o início dos cursos de formação 

jurídica que cabe à parte demonstrar em juízo os seus direitos, fazendo prova das suas 

alegações, e não simplesmente afirmar que tem determinado direito e pronto. 

Segundo ensina a melhor doutrina, a necessidade de provar é algo que se encarta, 

dentre os imperativos jurídico-processuais, na categoria de ônus, sendo por isso que a 

ausência de prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. A 

própria lei assim categoriza essa posição processual ao repartir o ônus da prova no art. 

333 do Código de Processo Civil. O ônus da prova tem a sua ratio essendi na 

circunstância de que o juiz não pode deixar de julgar, impondo-lhe a lei que decida 

mesmo nos casos de lacuna. Dessa forma, se o juiz não se exime de sentenciar e a 

prova não o convence é preciso verificar em desfavor de quem se operou o malogro da 

prova. Forçoso, assim, observar se o juiz não se convenceu quanto aos fatos 

sustentados pelo autor ou quanto àqueles suscitados pelo réu, posto que, a partir 

dessa constatação ele tributará a frustração da prova a uma das partes para decidir 

em desfavor desta. Diante do exposto, tendo o apelante requerido a condenação da 

apelada no pagamento de indenização pela fruição do imóvel com base apenas em 

alegações, não demonstrando o período que entende devido, nem o valor que reputa 

justo, deve seu pedido ser julgado improcedente, ficando mantida a sentença recorrida 

por todos os seus fundamentos, acrescidos dos aqui expostos. Assim, considerando o 



acima exposto e tudo o mais que nos autos consta, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

Custas ex lege. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ELPIDIO 

DONIZETTI e FABIO MAIA VIANI. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.06.072485-3/001 - voto tribunal. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). 

EXAME DAS REGRAS CONTRATUAIS. PES/CP. TABELA PRICE. EXISTÊNCIA DE 

ANATOCISMO. TR. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO. 

CABIMENTO. LAUDO PERICIAL -JUROS DE 10%. APLICAÇÃO DO CDC. I - O ponto de 

partida para exame da questão há de ser, necessariamente, o contrato firmado com a 

Caixa, onde estão as regras contratadas sobre as prestações, taxas de remuneração, 

reajuste das prestações, renda familiar, impontualidade nos pagamentos, juros e tudo 

o mais. II - As prestações mensais dos contratos de financiamento firmados no âmbito 

do SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional 

(PES/CP), serão reajustadas no mês seguinte ao que ocorrer a data-base da categoria 

profissional do mutuário. Assim, o reajuste do valor das prestações mensais será 

realizado mediante a aplicação do mesmo percentual de aumento concedido à 

categoria profissional do mutuário. Segundo as conclusões do laudo pericial, 

explicitadas no voto, restou comprovado que as prestações exigidas do mutuário 

respeitaram o contrato firmado com a Caixa, no que pertine ao PES/CP. Ressalto o 

descabimento da pretendida mudança do PES/CP para o PCR - Plano de 

Comprometimento de Renda, tendo em vista que não podem os mutuários alterarem 

unilateralmente as cláusulas contratuais sem a anuência da CEF. III - A Tabela Price, ao 

ser adotada, não constitui capitalização de juros, que via de regra é proibida, pois este 

sistema de amortização não incorpora qualquer tipo de juros ao saldo devedor, porque 

são quitados mensalmente, à medida que ocorre o pagamento, inocorrendo, portanto, 

o anatocismo. Tendo sido feita a opção pelo Sistema Francês de Amortização no 

contrato de mútuo, a Tabela Price deve ser adotada, não constituindo isto 

capitalização de juros, essa, sim, vedada pelo nosso ordenamento jurídico. No entanto, 

confirmada, por meio de laudo pericial, a incidência concreta de amortizações 

negativas ao longo do financiamento, configurando-se o anatocismo, conclui-se que o 

pedido há de ser parcialmente provido. IV- Relativamente à TR, é oportuno observar 

que o STF, no julgamento da ADIN nº 493, declarou apenas a inconstitucionalidade da 

aplicação da TR nos contratos firmados anteriormente à edição da Lei nº 8.177, de 01 

de março de 1991, por ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido. Também 

decidiu o Supremo que a TR não é índice de correção monetária, não refletindo 

variação do poder aquisitivo da moeda, sendo legal sua utilização para reajuste do 

saldo devedor. V- Segundo o eg. STJ, "o critério de prévia atualização do saldo devedor 

e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no 

ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do 

capital, o qual corresponde ao saldo devedor" (AGRESP 200701652902). VI - É firme a 

exegese de que o art. 6º, "e", da Lei n. 4.380/64, não limitou em 10% os juros 

remuneratórios incidentes sobre os contratos como o ora apreciado, devendo 

prevalecer a taxa estipulada entre as partes. VII -Nos contratos vinculados ao Sistema 

Financeiro da Habitação o prêmio de seguro tem previsão legal e é regulado pela 

SUSEP. Por outro lado, o prêmio de seguro dos contratos vinculados ao SFH são fixados 

pela legislação pertinente à matéria, sendo impertinente a comparação com valores de 

mercado. VIII - Embora o CDC seja aplicável às causas em que se discute crédito 

imobiliário, não se vislumbra qualquer desproporção gravosa no contrato que implique 

a sua aplicação com alteração do resultado útil do processo. IX - Apelação 

parcialmente provida. (TRF 2ª R.; AC 355915; Proc. 1999.51.01.013592-8; RJ; Quinta 



Turma Especializada; Rel. Juiz Fed. Conv. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho; Julg. 

24/02/2010; DJU 02/03/2010; Pág. 116) 

 

Art. 11. (Vetado). 

SEÇÃO II  

Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço 

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador 

respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados 

aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, 

fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Norma correlata 

Estatuto do Torcedor (Lei nº 10.671/03) - art. 14. 

Súmula nº 129. REPARAÇÃO DE DANOS - CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - JUROS 

MORATÓRIOS - TERMO INICIAL. Nos casos de reparação de danos causados ao consumidor 

por equiparação, nos termos dos arts. 17 e 29, combinados com os arts. 12 a 14, todos do 

CDC, os juros de mora contar-se-ão da data do fato. (DJERJ 6.3.2007)- Referência: Súmula da 

Jurisprudência Predominante nº 2006.146.00007, julg. 21.12.2006. Lei nº 11.291/06 - 

Consumidor - Equipamento Eletroeletrônico de Geração e Propagação de Ondas Sonoras com 

Potência Superior a 85 (oitenta e cinco) Decibéis - Uso - Texto de Advertência Quanto à 

Eventualidade de Ocorrência de Danos à Saúde - Obrigatoriedade ao Fabricante e/ou 

Importador. 

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se 

espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - sua apresentação; 

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi colocado em circulação. 

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter 

sido colocado no mercado. 

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado 

quando provar: 

I - que não colocou o produto no mercado; 

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; 

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 



Julgados 

86. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE DUTO DE GÁS DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS. 

ACIDENTE DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 12 DO C.D.C.. 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA IMPUTÁVEL AO PROPRIETÁRIO E GUARDIÃO DA 

TUBULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS. INICIAL QUE 

TANGENCIA A INÉPCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DOS DANOS SOFRIDOS PELO 

AUTOR. Inviabilidade de se reconhecer a existência de danos morais sem descrição clara e 

objetiva do padecimento de cada uma das vítimas. Impossibilidade do sofrimento ser geral e 

esteriotipado em dezenas de iniciais idênticas. Recurso das rés providos, para julgar 

improcedente a ação. Recurso do autor improvido. (TJSP; APL 994.09.299511-7; Ac. 4358241; 

Osasco; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Loureiro; Julg. 25/02/2010; 

DJESP 31/03/2010) 

 

87. AÇÃO DO CONSUMIDOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO. A falha que ocasionou 

a troca de diversas peças do veículo resultou de mero vício do produto, visto que não restou 

provada a existência de acidente de consumo que pudesse ensejar a reparação pelos danos, nos 

termos do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, e conseqüente aplicação do prazo 

prescricional de acordo com o art. 27, do Código de Defesa do Consumidor. É certo que as 

reiteradas trocas de peças e deslocamentos à concessionária para reparação de vícios em 

veículo adquirido novo trazem inconvenientes e dissabores ao consumidor. Esse fato, no 

entanto, não afasta a aplicação do prazo decadencial de 90 dias, visto que, diante da ausência 

de prova do dano, inexiste fundamento para que se admita a violação ao dever de segurança. 

As trocas de diversas peçc veículo não comprometeram a integridade pessoal e patrimonial do 

consumidor, de modo que, resultando os vícios tão-somente da ausência de qualidade do 

produto para servir aos fins a que se destina, há que se determinar a responsabilidade pelo vício 

do produto. Trata-se de responsabilidade pelo vício do produto e não pelo fato do produto. A 

distinção entre responsabilidade pelo fato do produto e pelo vício do produto se dá mediante a 

diferenciação dos conceitos de defeito e de vício. O vício corresponde à violação do dever de 

adequação do fornecedor, que é entendida como a qualidade do produto ou serviço de servir, 

ser útil, aos fins que legitimamente dele se esperam. 0 defeito apresenta em relação ao vício 

uma diferença de gradação, isto é, possui o produto imperfeições mais graves que 

comprometem não só a sua prestabilidade para os fins a que se destina, como também 

ocasiona danos à integridade pessoal ou patrimonial do consumidor. Decadência. Negado 

Provimento ao recurso. (TJSP; APL 992.08.026861-6; Ac. 4371896; São José dos Campos; 

Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 09/03/2010; 

DJESP 31/03/2010) 

 

88. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEÍCULO REPARADO EM CONCESSIONÁRIA DE SUA 

MONTADORA. DEFEITO NO CÂMBIO. Deficiência não eliminada, nada obstante a troca das 

peças e da mão de obra prestada- Aplicação dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Cerceamento de defesa não caracterizado. Sentença mantida. Preliminar rejeitada 

-Recurso improvido. (TJSP; APL 992.05.085519-0; Ac. 4316077; São Bernardo do Campo; 

Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antônio Maria Lopes; Julg. 09/02/2010; 

DJESP 08/03/2010) 

 

 

89. PROCESSO CIVIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. Ação de responsabilização 

civil da ré decorrente de erro laboratorial com apresentação de resultado falso-positivo de HIV 

em exame de sangue realizado na esposa do agravado. Artigos 12 a 14 do Código de Defesa do 



Consumidor. Natureza objetiva. Irrelevante a discussão de culpa dos prepostos da ré que 

colheram o material, ou que procederam a análise das amostras. Recurso não provido. (TJSP; AI 

994.09.281723-7; Ac. 4289725; Santo André; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Loureiro; Julg. 13/01/2010; DJESP 03/03/2010) 

 

90. PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM 

ACIDENTE DE CONSUMO, POIS ATINGIU A INCOLUMIDADE FÍSICA DA CONSUMIDORA (ARTS. 12 

E 14 DO CDC). O Código de Defesa do Consumidor, ao regular as ações de responsabilidade do 

fornecedor de produtos e serviços veda a denunciação da lide, e autoriza tão somente a ré 

chamar ao processo a sua seguradora. Ausência de pedido subsidiário de chamamento ao 

processo. Inteligência do artigo 101, II da Lei n2 8.078/90. Recurso não provido. (TJSP; AI 

994.09.280251-3; Ac. 4289926; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Loureiro; Julg. 13/01/2010; DJESP 03/03/2010) 

 

 

91. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DE DUTO DE GÁS DE PROPRIEDADE DA PETROBRAS. 

ACIDENTE DE CONSUMO. LEGITIMIDADE DOS AUTORES QUE ALEGAM RESIDIR OU TRABALHAR 

NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO ACIDENTE. AFASTAMENTO DO DECRETO DE EXTINÇÃO DA 

AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 515, §32, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL, PARA O FIM DE JULGAR O MÉRITO DA AÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, 

NOS TERMOS DO ART. 12 DO C.D.C.. RESPONSABILIDADE PELO FATO DA COISA IMPUTÁVEL AO 

PROPRIETÁRIO E GUARDIÃO DA TUBULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS 

INDENIZÁVEIS. INICIAL QUE TANGENCIA A INÉPCIA. DESCRIÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA DOS 

DANOS SOFRIDOS PELOS AUTORES. INVIABILIDADE DE SE RECONHECER A EXISTÊNCIA DE 

DANOS MATERIAIS E MORAIS SEM DESCRIÇÃO CLARA E OBJETIVA DO PADECIMENTO DE CADA 

UMA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE DO SOFRIMENTO SER GERAL E ESTEREOTIPADO EM 

DEZENAS DE INICIAIS IDÊNTICAS. AÇÃO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS DE 

SUCUMBÊNCIA. Recurso de apelação não provido, com observação, para o fim de afastar o 

Decreto de extinção, sem resolução de mérito, e julgar improcedente a ação. (TJSP; APL 

994.04.077133-4; Ac. 4289842; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Francisco Loureiro; Julg. 13/01/2010; DJESP 03/03/2010) 

 

92. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DE PRODUTOS 

FABRICADOS PELA PRIMEIRA RÉ OCASIONANDO A QUEDA E A QUEIMADURA DO COURO 

CABELUDO DA AUTORA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO. INOBSERVÂNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 523, §1º DO CPC. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RÉ. 

RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. REJEITADA. CONFIGURADO O DANO MORAL. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM. A condenação recai somente sobre fabricante do produto, uma vez que a 

responsabilidade objetiva descrita no §3º do art. 12, do Código de Defesa do Consumidor, não 

inclui os comerciantes, abrangendo apenas o fabricante, o construtor, o produtor ou 

importador. Para se condenar alguém ao pagamento de indenização por danos morais, é 

preciso que estejam presentes os requisitos para sua responsabilização civil, ou seja, que o dano 

efetivamente exista e lhe possa ser imputado. O quantum da indenização devida por dano 

moral deve corresponder à lesão sofrida e não resultar em enriquecimento ilícito do favorecido, 

sendo um misto de pena e satisfação compensatória. O valor da indenização deve atender os 

critérios de equidade e razoabilidade, e diante das circunstâncias do caso narrado deve ser 

majorado o valor fixado na r. Sentença. (TJMG; APCV 1.0701.06.163198-5/0011; Uberaba; 

Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; Julg. 25/11/2009; DJEMG 

12/01/2010) 



 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0701.06.163198-5/001(1); Uberaba; Décima 

Quarta Câmara Cível; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; Julg. 25/11/2009; DJEMG 

12/01/2010) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - APLICAÇÃO DE PRODUTOS FABRICADOS PELA PRIMEIRA RÉ OCASIONANDO A 

QUEDA E A QUEIMADURA DO COURO CABELUDO DA AUTORA - NÃO CONHECIMENTO 

DO AGRAVO RETIDO - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, §1º DO CPC - 

PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DA SEGUNDA RÉ - RESPONSABILIDADE PELO 

FATO DO PRODUTO - REJEITADA - CONFIGURADO O DANO MORAL - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA - CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO DO 

QUANTUM. A condenação recai somente sobre fabricante do produto, uma vez que a 

responsabilidade objetiva descrita no §3º do art.12, do Código de Defesa do 

Consumidor, não inclui os comerciantes, abrangendo apenas o fabricante, o 

construtor, o produtor ou importador. Para se condenar alguém ao pagamento de 

indenização por danos morais, é preciso que estejam presentes os requisitos para sua 

responsabilização civil, ou seja, que o dano efetivamente exista e lhe possa ser 

imputado. O 'quantum' da indenização devida por dano moral deve corresponder à 

lesão sofrida e não resultar em enriquecimento ilícito do favorecido, sendo um misto 

de pena e satisfação compensatória. O valor da indenização deve atender os critérios 

de equidade e razoabilidade, e diante das circunstâncias do caso narrado deve ser 

majorado o valor fixado na r. sentença. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0701.06.163198-5/001 - 

COMARCA DE UBERABA - 1º APELANTE(S): DEVINTEX COSMETICOS LTDA - 2º 

APELANTE(S): MARIA HELENA ALVES SILVA - APELADO(A)(S): DEVINTEX COSMETICOS 

LTDA, MARIA HELENA ALVES SILVA, MR PERFUMARIA LTDA - RELATORA: EXMª. SRª. 

DESª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA. ACÓRDÃO:  Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM NÃO CONHECER DO AGRAVO RETIDO, REJEITAR 

PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO E DAR PARCIAL PROVIMENTO 

AO SEGUNDO. Belo Horizonte, 25 de novembro de 2009. DESª. HILDA TEIXEIRA DA 

COSTA – Relatora: NOTAS TAQUIGRÁFICAS A SRª. DESª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA: 

VOTO Cuida-se de ação de compensação de danos morais e reparação de danos 

materiais, interposta por Maria Helena Alves Silva em face de Devintex Cosméticos 

Ltda e MR Perfumaria Ltda, alegando que a utilização de produto denominado "Salon 

line professional", de fabricação da primeira ré, acarretou a queda de seu cabelo, bem 

como a queimadura em seu couro cabeludo. O douto Magistrado primevo, houve, por 

bem (f. 215-216), acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da segunda ré, 

condenando a autora ao pagamento de honorários de 20% sobre o valor da causa, 

suspendendo sua exigibilidade em razão da gratuidade legal, e julgando, quanto a 

primeira ré, procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no importe de R$2.650,19 (dois mil, seiscentos e 

cinqüenta reais e dezenove centavos), devidamente atualizado e corrigido a partir do 

desembolso, além dos danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido 

de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da 

condenação. Inconformada, a primeira ré interpôs recurso de apelação, requerendo a 

reforma da r. sentença alegando inexistir qualquer defeito de informação no produto. 

Aduz que as instruções de uso contidas no produto foram descritas em tamanho 

compatível com a própria embalagem e que todas precauções relativas à informação 

do consumidor foram devidamente tomadas pela apelante, no sentido de alertar com 

clareza e de maneira ostensiva as características do produto e acerca da necessidade 



de ler atentamente as instruções de uso antes da efetiva aplicação do produto. 

Sustenta que o laudo pericial não deixa dúvidas quanto a má utilização do produto por 

parte da autora, uma vez que o produto foi utilizado de maneira diversa das instruções 

da embalagem e da bula e atesta que, como o produto não continha defeito e continha 

todas as informações necessárias ao consumidor, eventuais prejuízos só poderiam 

ocorrer de sua má utilização. Alternativamente, requer a minoração do valor de 

indenização arbitrado a título de danos morais e, ao final, requer o provimento do 

recurso para reforma da r. sentença. A autora, ora segunda apelante, em suas razões 

de f. 232-250, requer, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade passiva da 

segunda ré, alegando que a condenação determinada pela r. sentença deve ser 

solidária, em virtude dos transtornos ocasionados pelo uso do produto que 

comercializa em suas lojas, devendo ser responsabilizada, nos termos do art. 64 do 

Código de Defesa do Consumidor, por omitir informações sobre os riscos dos produtos 

que comercializa e por não informar às autoridades competentes. No mérito, requer a 

majoração dos danos morais, diante do sofrimento da apelante que foi acometida por 

calvície acentuada e do constrangimento causado para exercer suas atividades 

profissionais, uma vez que é feita em contato direto com outras pessoas.Intimadas as 

partes, a autora apresentou suas contrarrazões ao primeiro recurso às f. 255-266, e as 

rés apresentaram suas contrarrazões ao segundo apelo às f. 268-276 e 279-283. 

Conheço dos recursos, pois são próprios, tempestivos, regularmente processados e 

devidamente preparado o primeiro f. 230, estando ausente de preparo o segundo, nos 

termos da Lei nº 1.060/50. PRELIMINARMENTE AGRAVO RETIDO: Inicialmente, 

necessário salientar que, em relação ao agravo retido interposto pela autora (f. 209-

213), contra a r. decisão de f. 206 que determinou o retorno dos autos conclusos para 

sentença, deixo de conhecê-lo, em face da ausência de requerimento expresso para o 

conhecimento do referido agravo, pela ré, nas suas razões da apelação, nos termos do 

art. 523, §1º do CPC. Desta forma, não conheço do agravo retido. PRELIMINAR DE 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ - Quanto a preliminar suscitada pela segunda 

apelante requerendo a reforma da r. sentença para reconhecer a legitimidade passiva 

da segunda ré, entendo carecer de razão à autora. Inicialmente vale ressaltar a 

diferença entre fato e vício do produto, previstos nos arts. 12 e 18 do Código de Defesa 

do Consumidor. O fato do produto ocorre nos casos em que a utilização do mesmo 

provoca danos ao consumidor, expondo a sua segurança e saúde, ou seja, trata-se de 

acidente de consumo, enquanto o vício do produto significa vício de adequação, vício 

quanto à quantidade ou qualidade do mesmo, situação que o torna impróprio ou 

inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminua o valor, ou, ainda, que tenha 

disparidade com as informações constantes. Nesse mesmo sentido já decidiu este Eg. 

Tribunal de Justiça: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - EXPLOSÃO DE BOTIJÃO DE GÁS - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO - APLICAÇÃO 

DO ART. 12º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDENTIFICAÇÃO CLARA DO 

FABRICANTE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. Há uma diferença 

fundamental entre a Responsabilidade pelo vício e a Responsabilidade por fato do 

produto, que se traduz na evidência da primeira tratar-se de uma perda patrimonial 

para o consumidor que normalmente não ultrapassa os limites do valor do próprio 

produto ou serviço, ou seja, a responsabilidade está in re ipsa. Já na segunda 

modalidade, a responsabilidade gerada é de maior vulto, pois nos acidentes de 

consumo (fato do produto/serviço), os danos materiais podem ultrapassar em muito o 

valor dos produtos ou serviços adquiridos, cumulados ainda com a possibilidade de 

danos materiais, físicos e morais."(TJMG, Número do processo: 2.0000.00.358107-

7/000, Relatora: Des. Vanessa Verdolim). A condenação recai somente sobre 



fabricante do produto, uma vez que a responsabilidade objetiva descrita no §3º do 

art.12, do Código de Defesa do Consumidor, não inclui os comerciantes, abrangendo 

apenas o fabricante, o construtor, o produtor ou importador. Dessa forma, e 

considerando que a segunda ré é uma farmácia que apenas comercializou o produto 

fabricado pela primeira ré, rejeito a preliminar de legitimidade ativa, confirmando a 

responsabilidade exclusiva da primeira ré pelos danos causados à autora. MÉRITO: 

Como sabido, para se condenar alguém ao pagamento de indenização por danos 

morais, é preciso que estejam presentes os requisitos para sua responsabilização civil, 

ou seja, que o dano efetivamente exista e lhe possa ser imputado. Assim ensina a 

doutrina de Antônio Lindembergh C. Montenegro sobre os pressupostos para a 

responsabilidade civil: "a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o 

risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre 

tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um 

vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o 

ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., 

"Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13). Ora, o dano 

moral caracteriza-se por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano 

extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos 

principiológicos da liberdade, integridade psicofísica, igualdade e solidariedade. A 

indenização por danos morais não pode consistir em fonte de enriquecimento, devendo 

ser arbitrada com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e 

repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do 

ofensor, sempre atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A 

advertência do STJ é no sentido de que: "... é de repudiar-se a pretensão dos que 

postulam exorbitância inadmissíveis com arrimo no DANO MORAL, que não tem por 

escopo favorecer o enriquecimento indevido"(AgReg.,. no Ag. 108.923, 4ª. Turma, Rel. 

Sálvio de Figueiredo, ac. Um. de 24.09.96, DJU 29.10.96, p. 4-666). Em suma, a verba 

indenizatória não pode levar em conta apenas o potencial econômico da ré 

demandada, devendo cotejar também a repercussão da indenização sobre a situação 

social e patrimonial do ofendido para que se atenda à orientação do STJ: "... satisfação 

na justa medida do abalo sofrido sem enriquecimento sem causa" (RT 675/100). No 

caso, entendo restar caracterizado o dano moral pelos danos comprovadamente 

causados à autora, decorrente da utilização do produto fabricado pela primeira 

apelante. Analisando atentamente o feito, especialmente o laudo pericial de f. 181-

186, restou demonstrado que a queda do cabelo e as queimaduras sofridas pela autora 

em seu couro cabeludo se deram pela utilização do produto fabricado pela primeira ré. 

Assim, verifica-se que os danos causados aos cabelos da autora, ocorreram, tão-

somente, pela aplicação do produto fabricado pela primeira ré, não havendo de se 

falar em imperícia da autora na aplicação, uma vez que restou comprovado pela 

perícia que todos os cuidados necessários foram tomados para que fossem alcançados 

os resultados esperados pela autora: "3.2. Foram seguidas as orientações do 

fabricante? R - Sim. 3.3. Foram seguidas as orientações do fabricante quanto à técnica 

de aplicação? R - Sim. 3.4. Foi realizado teste de sensibilidade? Em que região do 

corpo? Como foi realizado este teste? R - Sim. Teste de mecha. (...) 10. Queira o Sr. 

Perito descrever como foi feita esta aplicação. R - Conforme a bula. (f. 183-184) Passo 

à análise da discussão trazida em ambos os recursos relativa ao valor atribuído à 

indenização pelos danos morais sofridos, tendo em vista a queda de cabelos e as 

queimaduras do couro cabeludo da autora, em decorrência do uso do produto 

denominado "Salon Line Professional". Conforme cediço, a fixação da compensação 

por dano puramente moral não tem dimensão matemática, devendo ser arbitrado 



apenas para compensar a dor, o vexame, a angústia, a tristeza, enfim o abalo 

psicológico sofrido pela vítima. Deve, assim, levar em conta a dupla finalidade da 

reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico a propiciar à vítima uma 

satisfação, sem que isto lhe represente um enriquecimento sem causa. Caio Mário da 

Silva Pereira, observa: "É certo, (...) que a indenização, em termos gerais, não pode ter 

o objetivo de provocar o enriquecimento ou proporcionar, ao ofendido, um 

avantajamento, por mais forte razão deve ser equitativa a reparação do dano moral, 

para que se não converta o sofrimento em móvel de captação de lucro (de lucro 

capiendo)." (Responsabilidade Civil, 2ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 1.990, 

nº 252, p. 339). Oportuna, também, a lição de Humberto Theodoro Júnior, para quem: 

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão 

somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma 

equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos 

ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante 

da indenização será fixado eqüitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 

496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito 

importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização 

muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" - 

"Dano Moral", Editora Oliveira Mendes, 1ª edição, 1998, São Paulo, p. 44). Não deve 

ser olvidado, porém, que: "A indenização não haverá de ser inexpressiva, uma vez que 

ela carrega consigo a idéia de dissuadir o autor da ofensa de igual e novo atentado" 

(TAMG, 7ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 260.136-7/Belo Horizonte, Relator Juiz 

Lauro Bracarense). Na hipótese dos autos, parece-me que a fixação da quantia 

estipulada na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco reais) não traduz as diretrizes acima 

expostas, devendo, assim, ser elevada para o montante de R$ 9.300,00 (nove mil e 

trezentos reais), valor este que tenho arbitrado em casos semelhantes, não justificando 

a indenização fixada em valor mínimo. Por todo o exposto, não conheço do agravo 

retido, rejeito a preliminar de legitimidade ativa aduzida pela segunda apelante, nego 

provimento ao primeiro recurso e dou parcial provimento ao segundo, apenas para 

majorar a indenização arbitrada em primeiro grau para o montante de R$ 9.300,00 

(nove mil e trezentos reais). Custas recursais, do primeiro recurso pela primeira 

apelante e do segundo recurso, na razão de 50% pela primeira ré e 50% pela segunda 

apelante, ficando suspensa a cobrança, em relação à esta última, uma vez que a 

mesma encontra-se sob o pálio da justiça gratuita. O SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS: 

VOTO: Acompanho a Relatora, em seu excelente voto, que analisa escorreitamente as 

regras sobre acidente de consumo, bem como eleva a indenização por dano moral a 

valor razoável, diante das circunstâncias do caso. O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO: 

VOTO - De acordo com a Relatora. SÚMULA: NÃO CONHECERAM DO AGRAVO RETIDO, 

REJEITARAM PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO E DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.06.163198-5/001.  

 

93. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE "ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL". NATUREZA JURÍDICA. TARIFA. PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS FEDERAIS 

DE TELECOMUNICAÇÕES MC/BNDES N. 01/98 CONTEMPLANDO A PERMISSÃO DA COBRANÇA 

DA TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE AUTORIZA A MESMA 

EXIGÊNCIA. RESOLUÇÕES N. 42/04 E 85/98, DA ANATEL, ADMITINDO A COBRANÇA. DISPOSIÇÃO 

NA LEI N. 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI Nº 9.472/97. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E 

PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE ADMITINDO O 



PAGAMENTO DE TARIFA MÍNIMA EM CASOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA 

COBRANÇA DA ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA. DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS EXCEDENTES 

À FRANQUIA. DETALHAMENTO DAS CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO PELA NÃO-

OBRIGATORIEDADE ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2006. DECRETO N.º 4.073/2003. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. LESÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. "RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 543 - C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 

8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. (RESP 1.068.944/PB, MINISTRO RELATOR TEORI ALBINO 

ZAVASCKI). 1. A assinatura básica é remunerada por tarifa cujo regramento legal legitimante 

deriva dos seguintes diplomas: a) art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; b) 

art. 2º, II, da Lei n. 8.987/95, que regulamenta o art. 175 da CF, ao disciplinar o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, exige que o negócio jurídico bilateral 

(contrato) a ser firmado entre o poder concedente e a pessoa jurídica concessionária seja, 

obrigatoriamente, precedido de licitação, na modalidade de concorrência. 2. Deveras, os 

concorrentes ao procedimento licitatório, por ocasião da apresentação de suas propostas, 

foram instados a indicar o valor e os tipos das tarifas exigíveis dos usuários pelos serviços 

prestados. 3. A vinculação do Edital ao contrato tem como consectário que as tarifas fixadas 

pelos proponentes servem como um dos critérios para a escolha da empresa vencedora do 

certame, sendo elemento contributivo para se determinar a viabilidade da concessão e 

estabelecer o que é necessário ao equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento, tanto 

que o artigo 9º da Lei n. 8.987, de 1995, determina que "a tarifa do serviço público concedido 

será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação...". 4. Outrossim, no contrato de 

concessão firmado entre a recorrente e o poder concedente, há cláusula expressa refletindo o 

constante no Edital de Licitação, contemplando o direito de a concessionária exigir do usuário o 

pagamento mensal da tarifa de assinatura básica. 5. Destarte, a permissão da cobrança da 

tarifa mencionada constou nas condições expressas no Edital de Desestatização das Empresas 

Federais de Telecomunicações (Edital MC/BNDES n. 01/98) para que as empresas interessadas, 

com base nessa autorização, efetuassem as suas propostas, razão pela qual as disposições do 

Edital de Licitação foram, portanto, necessariamente consideradas pelas empresas licitantes na 

elaboração de suas propostas. 6. O contrato de concessão, firmado entre a recorrida e o poder 

concedente, ostenta cláusula expressa afirmando que, segundo tabela fixada pelo órgão 

competente. Estabelece, ainda, que a tarifa de assinatura inclui uma franquia mínima de 90 

pulsos. 7. Sob o ângulo prático, a tarifa mensal de assinatura básica, incluindo o direito do 

consumidor a uma franquia mínima de pulsos, além de ser legal e contratual, justifica-se pela 

necessidade da concessionária manter disponibilizado o serviço de telefonia ao assinante, de 

modo contínuo e ininterrupto, o que lhe exige dispêndios financeiros para garantir a sua 

eficiência. 8. A regulação do sistema está assentada na legalidade da Resolução n. 85 de 

30.12.1998, da ANATEL, ao definir: "XXI - Tarifa ou Preço de Assinatura - valor de trato 

sucessivo pago pelo assinante à prestadora, durante toda a prestação do serviço, nos termos 

do contrato de prestação de serviço, dando-lhe direito à fruição contínua do serviço". 9. 

Ademais, a Resolução n. 42/05 da ANATEL estabelece, ainda, que "para manutenção do direito 

de uso, caso aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura 

mensal", segundo tabela fixada. 10. Em suma, a cobrança mensal de assinatura básica está 

amparada pelo art. 93, VII, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997, que a autoriza, desde que prevista no 

Edital e no contrato de concessão, razão pela qual a obrigação do usuário pagar tarifa mensal 

pela assinatura do serviço decorre da política tarifária instituída por Lei, sendo certo que a 

ANATEL pode fixá-la, por ser a reguladora do setor, amparada no que consta expressamente no 

contrato de concessão, com respaldo no art. 103, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997. 11. 

A cobrança mensal de assinatura, no serviço de telefonia, sem que chamadas sejam feitas, não 

constitui abuso proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, quer sob o ângulo da 

legalidade, quer por tratar-se de serviço que é necessariamente disponibilizado, de modo 



contínuo e ininterrupto, aos usuários. 12. A abusividade do Código de Defesa do Consumidor 

pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível 

com os princípios da boa-fé e da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice. 13. Os serviços de 

consumo de água adotam prática de cobrança mensal de tarifa mínima, cuja natureza jurídica é 

a mesma da ora debatida, porquanto o consumidor só paga pelos serviços utilizados 

(Precedentes do STJ: RESP n.º 759.362/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29/06/2006; RESP n.º 

416.383/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/09/2002; RESP n.º 209.067/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes 

de Barros, DJ 08/05/2000; RESP n.º 214.758/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 

02/05/2000; RESP n.º 150.137/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27/04/1998, entre outros. Idem 

do STF: RE n.º 207.609/DF, decisão da relatoria do Ministro Néri da Silveira, DJ 19/05/1999). 14. 

Os artigos 39, § 6º, V; e 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor não restaram violados 

com a cobrança mensal da tarifa de assinatura básica nos serviços de telefonia (RESP 911.802 - 

RS, Rel. Min. José Delgado, 1ª Seção, julgado em 24.10.2007). 15 A tarifação do serviço 

telefônico fixo comutado é consectária da medição das ligações telefônicas aferidas, 

considerando-se o pulso como unidade. 16. Os pulsos nas contas telefônicas além da franquia, 

bem como as ligações de telefone fixo para celular, não se impunham discriminar às empresas 

concessionárias até o dia 1º de janeiro de 2006. 17. Deveras, a partir desta data, por força do 

disposto no art. 7º do Decreto n.º 4.733/2003, tornou-se obrigatório o detalhamento ora 

pretendido, quando pedido, e sob o ônus suportado pelo consumidor. Precedentes: RESP 

899.454/MG (DJ de 19.11.2007); RESP 947.613/RS (DJ de 24.09.2007); RESP 925.523/MG (DJ de 

30.08.2007). 18. É que a expressa dicção do art. 6º, III, do CDC, torna induvidoso o direito básico 

do consumidor à informação adequada e precisa sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem, devendo ser conciliado com a vigente legislação especial 

aplicável aos serviços de telecomunicação. 19. As faturas telefônicas, revelando-se em perfeita 

consonância com as determinações legais e regulamentares em vigor à época de sua emissão, 

conjuram a pretensão repetitória. 20. In casu, o aresto recorrido assentou que: Quanto ao ICMS, 

tem-se que os usuários da linha são os destinatários finais do serviço prestado pela parte ré, 

encontrando a respectiva cobrança respaldo no ordenamento jurídico vigente, não merecendo 

acolhimento a pretensão formulado pelos autores, ora recorrentes (fls. 406). fls. 417. 21. À luz 

da novel metodologia legal, publicado o acórdão do julgamento do Recurso Especial, submetido 

ao regime previsto no artigo 543 - C, do CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em 

idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC 

(artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). 22. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-REsp 

1.032.454; Proc. 2008/0035757-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 06/10/2009; DJE 

16/10/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.032.454 - RJ 

(2008/0035757-1) RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX. AGRAVANTE : MARIA LUCIA 

FERREIRA NETO MENESCAL E OUTROS.ADVOGADO : MAURICIO GONZALEZ NARDELLI E 

OUTRO(S) - AGRAVADO : TELEMAR NORTE LESTE S/A - ADVOGADO : PAULO ELISIO DE 

SOUZA E OUTRO(S). EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE "ASSINATURA BÁSICA 

RESIDENCIAL". NATUREZA JURÍDICA: TARIFA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE 

LICITAÇÃO. EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS FEDERAIS DE 

TELECOMUNICAÇÕES MC/BNDES N. 01/98 CONTEMPLANDO A PERMISSÃO DA 

COBRANÇA DA TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE 

AUTORIZA A MESMA EXIGÊNCIA. RESOLUÇÕES N. 42/04 E 85/98, DA ANATEL, 

ADMITINDO A COBRANÇA. DISPOSIÇÃO NA LEI N. 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 

9.472/97. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 



CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE ADMITINDO O PAGAMENTO DE TARIFA 

MÍNIMA EM CASOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA 

ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA.DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS EXCEDENTES À 

FRANQUIA. DETALHAMENTO DAS CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO PELA NÃO-

OBRIGATORIEDADE ATÉ 1.º DE JANEIRO DE 2006. DECRETO N.º 4.073/2003. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. LESÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. 

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 543-C, DO CPC. 

RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. (RESP 1.068.944/PB, MINISTRO 

RELATOR TEORI ALBINO ZAVASCKI). 1. A assinatura básica é remunerada por tarifa 

cujo regramento legal legitimante deriva dos seguintes diplomas: a) art. 175, 

parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; b) art. 2º, II, da Lei n. 8.987/95, que 

regulamenta o art. 175 da CF, ao disciplinar o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, exige que o negócio jurídico bilateral (contrato) a ser 

firmado entre o poder concedente e a pessoa jurídica concessionária seja, 

obrigatoriamente, precedido de licitação, na modalidade de concorrência. 2. Deveras, 

os concorrentes ao procedimento licitatório, por ocasião da apresentação de suas 

propostas, foram instados a indicar o valor e os tipos das tarifas exigíveis dos usuários 

pelos serviços prestados. 3. A vinculação do Edital ao contrato tem como consectário 

que as tarifas fixadas pelos proponentes servem como um dos critérios para a escolha 

da empresa vencedora do certame, sendo elemento contributivo para se determinar a 

viabilidade da concessão e estabelecer o que é necessário ao equilíbrio econômico-

financeiro do empreendimento, tanto que o artigo 9º da Lei n. 8.987, de 1995, 

determina que “a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 

proposta vencedora da licitação ...”. 4. Outrossim, no contrato de concessão firmado 

entre a recorrente e o poder concedente, há cláusula expressa refletindo o constante 

no Edital de Licitação, contemplando o direito de a concessionária exigir do usuário o 

pagamento mensal da tarifa de assinatura básica. 5. Destarte, a permissão da 

cobrança da tarifa mencionada constou nas condições expressas no Edital de 

Desestatização das Empresas Federais de Telecomunicações (Edital MC/BNDES n. 

01/98) para que as empresas interessadas, com base nessa autorização, efetuassem as 

suas propostas, razão pela qual as disposições do Edital de Licitação foram, portanto, 

necessariamente consideradas pelas empresas licitantes na elaboração de suas 

propostas. 6. O contrato de concessão, firmado entre a recorrida e o poder concedente, 

ostenta cláusula expressa afirmando que, segundo tabela fixada pelo órgão 

competente. Estabelece, ainda, que a tarifa de assinatura inclui uma franquia mínima 

de 90 pulsos. 7. Sob o ângulo prático, a tarifa mensal de assinatura básica, incluindo o 

direito do consumidor a uma franquia mínima de pulsos, além de ser legal e 

contratual, justifica-se pela necessidade da concessionária manter disponibilizado o 

serviço de telefonia ao assinante, de modo contínuo e ininterrupto, o que lhe exige 

dispêndios financeiros para garantir a sua eficiência. 8. A regulação do sistema está 

assentada na legalidade da Resolução n. 85 de 30.12.1998, da Anatel, ao definir: “XXI 

– Tarifa ou Preço de Assinatura – valor de trato sucessivo pago pelo assinante à 

prestadora, durante toda a prestação do serviço, nos termos do contrato de prestação 

de serviço, dando-lhe direito à fruição contínua do serviço” . 9. Ademais, a Resolução n. 

42/05 da Anatel estabelece, ainda, que “para manutenção do direito de uso, caso 

aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura mensal” , 

segundo tabela fixada. 10. Em suma, a cobrança mensal de assinatura básica está 

amparada pelo art. 93, VII, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997, que a autoriza, desde que 

prevista no Edital e no contrato de concessão, razão pela qual a obrigação do usuário 

pagar tarifa mensal pela assinatura do serviço decorre da política tarifária instituída 



por lei, sendo certo que a Anatel pode fixá-la, por ser a reguladora do setor, amparada 

no que consta expressamente no contrato de concessão, com respaldo no art. 103, §§ 

3º e 4º, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997. 11. A cobrança mensal de assinatura, no serviço 

de telefonia, sem que chamadas sejam feitas, não constitui abuso proibido pelo Código 

de Defesa do Consumidor, quer sob o ângulo da legalidade, quer por tratar-se de 

serviço que é necessariamente disponibilizado, de modo contínuo e ininterrupto, aos 

usuários. 12. A abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança 

ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os 

princípios da boa-fé e da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice . 13. Os serviços de 

consumo de água adotam prática de cobrança mensal de tarifa mínima, cuja natureza 

jurídica é a mesma da ora debatida, porquanto o consumidor só paga pelos serviços 

utilizados (Precedentes do STJ: REsp n.º 759.362/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

29/06/2006; REsp n.º 416.383/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/09/2002; REsp n.º 

209.067/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 08/05/2000; REsp n.º 

214.758/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 02/05/2000; REsp n.º 

150.137/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27/04/1998, entre outros. Idem do STF: RE n.º 

207.609/DF, decisão da relatoria do Ministro Néri da Silveira, DJ 19/05/1999). 14. Os 

artigos 39, § 6º, V; e 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor não restaram 

violados com a cobrança mensal da tarifa de assinatura básica nos serviços de 

telefonia (REsp 911.802-RS, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Seção, julgado em 24.10.2007). 

15 A tarifação do serviço telefônico fixo comutado é consectária da medição das 

ligações telefônicas aferidas, considerando-se o pulso como unidade. 16. Os pulsos nas 

contas telefônicas além da franquia, bem como as ligações de telefone fixo para 

celular, não se impunham discriminar às empresas concessionárias até o dia 1º de 

janeiro de 2006. 17. Deveras, a partir desta data, por força do disposto no art. 7.º do 

Decreto n.º 4.733/2003, tornou-se obrigatório o detalhamento ora pretendido, quando 

pedido, e sob o ônus suportado pelo consumidor. Precedentes: REsp 899.454/MG (DJ 

de 19.11.2007); REsp 947.613/RS (DJ de 24.09.2007); REsp 925.523/MG (DJ de 

30.08.2007). 18. É que a expressa dicção do art. 6.º, III, do CDC, torna induvidoso o 

direito básico do consumidor à informação adequada e precisa sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, devendo 

ser conciliado com a vigente legislação especial aplicável aos serviços de 

telecomunicação. 19. As faturas telefônicas, revelando-se em perfeita consonância 

com as determinações legais e regulamentares em vigor à época de sua emissão, 

conjuram a pretensão repetitória. 20. In casu, o aresto recorrido assentou que: Quanto 

ao ICMS, tem-se que os usuários da linha são os destinatários finais do serviço 

prestado pela parte ré, encontrando a respectiva cobrança respaldo no ordenamento 

jurídico vigente, não merecendo acolhimento a pretensão formulado pelos autores, ora 

recorrentes(fls.406). fls. 417. 21. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão 

do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do 

CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser 

julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 

8/2008). 22. Agravo regimental desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça 

acordam, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. 

Ministro Relator. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves e Hamilton Carvalhido votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Teori Albino 

Zavascki. Licenciada a Sra. Ministra Denise Arruda. Brasília (DF), 06 de outubro de 



2009(Data do Julgamento) MINISTRO LUIZ FUX- Relator. AgRg no AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.032.454 - RJ (2008/0035757-1). RELATÓRIO -  O EXMO. SR. MINISTRO 

LUIZ FUX: Trata-se de agravo regimental interposto por MARIA LUCIA FERREIRA NETO 

MENESCAL E OUTROS, no intuito de ver reformada decisões monocráticas de minha 

lavra (fls. 395/406 e 417/424), que negaram seguimento ao recurso especial e ao 

agravo regimental, recebido como embargos de declaração, nos termos das seguintes 

ementas: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE "ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL". 

NATUREZA JURÍDICA: TARIFA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 

EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

MC/BNDES N. 01/98 CONTEMPLANDO A PERMISSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE 

ASSINATURA BÁSICA. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE AUTORIZA A MESMA 

EXIGÊNCIA. RESOLUÇÕES N. 42/04 E 85/98, DA ANATEL, ADMITINDO A COBRANÇA. 

DISPOSIÇÃO NA LEI N. 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. AUSÊNCIA DE 

OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES DA CORTE ADMITINDO O PAGAMENTO DE TARIFA MÍNIMA EM CASOS 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA BÁSICA DE 

TELEFONIA.DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DETALHAMENTO 

DAS CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO PELA NÃO-OBRIGATORIEDADE ATÉ 1.º DE 

JANEIRO DE 2006. DECRETO N.º 4.073/2003. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. 1. A assinatura básica é 

remunerada por tarifa cujo regramento legal legitimante deriva dos seguintes 

diplomas: a) art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; b) art. 2º, II, 

da Lei n. 8.987/95, que regulamenta o art. 175 da CF, ao disciplinar o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos, exige que o negócio jurídico 

bilateral (contrato) a ser firmado entre o poder concedente e a pessoa jurídica 

concessionária seja, obrigatoriamente, precedido de licitação, na modalidade de 

concorrência. 2. Deveras, os concorrentes ao procedimento licitatório, por ocasião da 

apresentação de suas propostas, foram instados a indicar o valor e os tipos das tarifas 

exigíveis dos usuários pelos serviços prestados. 3. A vinculação do Edital ao contrato 

tem como consectário que as tarifas fixadas pelos proponentes servem como um dos 

critérios para a escolha da empresa vencedora do certame, sendo elemento 

contributivo para se determinar a viabilidade da concessão e estabelecer o que é 

necessário ao equilíbrio econômico-financeiro do empreendimento, tanto que o artigo 

9º da Lei n. 8.987, de 1995, determina que “a tarifa do serviço público concedido será 

fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação ...”. 4. Outrossim, no contrato de 

concessão firmado entre a recorrente e o poder concedente, há cláusula expressa 

refletindo o constante no Edital de Licitação, contemplando o direito de a 

concessionária exigir do usuário o pagamento mensal da tarifa de assinatura básica. 5. 

Destarte, a permissão da cobrança da tarifa mencionada constou nas condições 

expressas no Edital de Desestatização das Empresas Federais de Telecomunicações 

(Edital MC/BNDES n. 01/98) para que as empresas interessadas, com base nessa 

autorização, efetuassem as suas propostas, razão pela qual as disposições do Edital de 

Licitação foram, portanto, necessariamente consideradas pelas empresas licitantes na 

elaboração de suas propostas. 6. O contrato de concessão, firmado entre a recorrida e 

o poder concedente, ostenta cláusula expressa afirmando que, segundo tabela fixada 

pelo órgão competente. Estabelece, ainda, que a tarifa de assinatura inclui uma 

franquia mínima de 90 pulsos. 7. Sob o ângulo prático, a tarifa mensal de assinatura 

básica, incluindo o direito do consumidor a uma franquia mínima de pulsos, além de 

ser legal e contratual, justifica-se pela necessidade da concessionária manter 



disponibilizado o serviço de telefonia ao assinante, de modo contínuo e ininterrupto, o 

que lhe exige dispêndios financeiros para garantir a sua eficiência. 8. A regulação do 

sistema está assentada na legalidade da Resolução n. 85 de 30.12.1998, da Anatel, ao 

definir: “XXI – Tarifa ou Preço de Assinatura – valor de trato sucessivo pago pelo 

assinante à prestadora, durante toda a prestação do serviço, nos termos do contrato 

de prestação de serviço, dando-lhe direito à fruição contínua do serviço”. 9. Ademais, a 

Resolução n. 42/05 da Anatel estabelece, ainda, que “para manutenção do direito de 

uso, caso aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura 

mensal”, segundo tabela fixada. 10. Em suma, a cobrança mensal de assinatura básica 

está amparada pelo art. 93, VII, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997, que a autoriza, desde 

que prevista no Edital e no contrato de concessão, razão pela qual a obrigação do 

usuário pagar tarifa mensal pela assinatura do serviço decorre da política tarifária 

instituída por lei, sendo certo que a Anatel pode fixá-la, por ser a reguladora do setor, 

amparada no que consta expressamente no contrato de concessão, com respaldo no 

art. 103, §§ 3º e 4º, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997. 11. A cobrança mensal de 

assinatura, no serviço de telefonia, sem que chamadas sejam feitas, não constitui 

abuso proibido pelo Código de Defesa do Consumidor, quer sob o ângulo da legalidade, 

quer por tratar-se de serviço que é necessariamente disponibilizado, de modo contínuo 

e ininterrupto, aos usuários. 12. A abusividade do Código de Defesa do Consumidor 

pressupõe cobrança ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e 

incompatível com os princípios da boa-fé e da eqüidade, inocorrentes no caso sub 

judice. 13. Os serviços de consumo de água adotam prática de cobrança mensal de 

tarifa mínima, cuja natureza jurídica é a mesma da ora debatida, porquanto o 

consumidor só paga pelos serviços utilizados (Precedentes do STJ: REsp n.º 759.362/RJ , 

Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 29/06/2006; REsp n.º 416.383/RJ , Rel. Min. Luiz Fux, DJ 

23/09/2002; REsp n.º 209.067/RJ , Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 

08/05/2000; REsp n.º 214.758/RJ , Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 

02/05/2000; REsp n.º 150.137/MG , Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27/04/1998, entre 

outros. Idem do STF: RE n.º 207.609/DF , decisão da relatoria do Ministro Néri da 

Silveira, DJ 19/05/1999). 14. Os artigos 39, § 6º, V; e 51, § 1º, III, do Código de Defesa 

do Consumidor não restaram violados com a cobrança mensal da tarifa de assinatura 

básica nos serviços de telefonia (REsp 911.802-RS, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Seção, 

julgado em 24.10.2007). 15 A tarifação do serviço telefônico fixo comutado é 

consectária da medição das ligações telefônicas aferidas, considerando-se o pulso 

como unidade. 16. Os pulsos nas contas telefônicas além da franquia, bem como as 

ligações de telefone fixo para celular, não se impunham discriminar às empresas 

concessionárias até o dia 1º de janeiro de 2006. 17. Deveras, a partir desta data, por 

força do disposto no art. 7.º do Decreto n.º 4.733/2003, tornou-se obrigatório o 

detalhamento ora pretendido, quando pedido, e sob o ônus suportado pelo 

consumidor. Precedentes: REsp 899.454/MG (DJ de 19.11.2007); REsp 947.613/RS (DJ 

de 24.09.2007); REsp 925.523/MG (DJ de 30.08.2007). 18. É que a expressa dicção do 

art. 6.º, III, do CDC, torna induvidoso o direito básico do consumidor à informação 

adequada e precisa sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta 

de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem, devendo ser conciliado com a vigente legislação especial 

aplicável aos serviços de telecomunicação. 19. As faturas telefônicas, revelando-se em 

perfeita consonância com as determinações legais e regulamentares em vigor à época 

desua emissão, conjuram a pretensão repetitória. 20. Recurso especial a que se nega 

seguimento (art. 557, caput, do CPC). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. 



PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. (AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 

SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA DE "ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL". 

NATUREZA JURÍDICA: TARIFA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. 

EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

MC/BNDES N. 01/98 CONTEMPLANDO A PERMISSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE 

ASSINATURA BÁSICA. CONTRATO DE CONCESSÃO QUE AUTORIZA A MESMA 

EXIGÊNCIA. RESOLUÇÕES N. 42/04 E 85/98, DA ANATEL, ADMITINDO A COBRANÇA. 

DISPOSIÇÃO NA LEI N. 8.987/95. POLÍTICA TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. AUSÊNCIA DE 

OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PRECEDENTES DA CORTE ADMITINDO O PAGAMENTO DE TARIFA MÍNIMA EM CASOS 

DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA BÁSICA DE 

TELEFONIA.DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DETALHAMENTO 

DAS CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO PELA NÃO-OBRIGATORIEDADE ATÉ 1.º DE 

JANEIRO DE 2006. DECRETO N.º 4.073/2003. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO AO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA). 1. O inconformismo, que 

tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, 

porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro 

material, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos 

estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. A pretensão de revisão do julgado, em 

manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos, quando 

o aresto recorrido assentou que: Quanto ao ICMS, tem-se que os usuários da linha são 

os destinatários finais do serviço prestado pela parte ré, encontrando a respectiva 

cobrança respaldo no ordenamento jurídico vigente, não merecendo acolhimento a 

pretensão formulado pelos autores, ora recorrentes(fls.406). 3. Agravo regimental 

recebido como embargos de declaração rejeitados. (fls. 417) Pugna a agravante pela 

reconsideração da decisão agravada, sustentando, em síntese, o não enquadramento 

da tarifa de assinatura como serviço apto a ensejar a cobrança de ICMS, ressaltando 

ser o consumidor quem arca com o ônus econômico do ICMS. Infere que a Telemar não 

permite no ato do pagamento da fatura a exclusão do total devido o valor do ICMS 

sobre a assinatura. Isto porque o tributo é de responsabilidade dela e os assinantes 

não têm qualquer relação com o poder arrecadador, embora sofram o ônus final do 

pagamento do mencionado tributo. Ao final, requer a reconsideração da decisão 

hostilizada, ou, em caso negativo, que seja submetido o presente agravo à apreciação 

da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. AgRg no AgRg no 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.032.454 - RJ (2008/0035757-1). EMENTA RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA 

DE "ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL". NATUREZA JURÍDICA: TARIFA. PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. EXIGÊNCIA DE LICITAÇÃO. EDITAL DE DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES MC/BNDES N. 01/98 CONTEMPLANDO A 

PERMISSÃO DA COBRANÇA DA TARIFA DE ASSINATURA BÁSICA. CONTRATO DE 

CONCESSÃO QUE AUTORIZA A MESMA EXIGÊNCIA RESOLUÇÕES N. 42/04 E 85/98, DA 

ANATEL, ADMITINDO A COBRANÇA. DISPOSIÇÃO NA LEI N. 8.987/95. POLÍTICA 

TARIFÁRIA. LEI 9.472/97. AUSÊNCIA DE OFENSA A NORMAS E PRINCÍPIOS DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DA CORTE ADMITINDO O PAGAMENTO 

DE TARIFA MÍNIMA EM CASOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. LEGALIDADE DA 

COBRANÇA DA ASSINATURA BÁSICA DE TELEFONIA.DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS 

EXCEDENTES À FRANQUIA. DETALHAMENTO DAS CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO 

PELA NÃO-OBRIGATORIEDADE ATÉ 1.º DE JANEIRO DE 2006. DECRETO N.º 4.073/2003. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO 

CONFIGURADA. "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA". ARTIGO 



543-C, DO CPC. RESOLUÇÃO STJ 8/2008. ARTIGO 557, DO CPC. (RESP 1.068.944/PB, 

MINISTRO RELATOR TEORI ALBINO ZAVASCKI). 1. A assinatura básica é remunerada 

por tarifa cujo regramento legal legitimante deriva dos seguintes diplomas: a) art. 175, 

parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal; b) art. 2º, II, da Lei n. 8.987/95, que 

regulamenta o art. 175 da CF, ao disciplinar o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos, exige que o negócio jurídico bilateral (contrato) a ser 

firmado entre o poder concedente e a pessoa jurídica concessionária seja, 

obrigatoriamente, precedido de licitação, na modalidade de concorrência. 2. Deveras, 

os concorrentes ao procedimento licitatório, por ocasião da apresentação de suas 

propostas, foram instados a indicar o valor e os tipos das tarifas exigíveis dos usuários 

pelos serviços prestados. 3. A vinculação do Edital ao contrato tem como consectário 

que as tarifas fixadas pelos proponentes servem como um dos critérios para a escolha 

da empresa vencedora do certame, sendo elemento contributivo para se determinar a 

viabilidade da concessão e estabelecer o que é necessário ao equilíbrio econômico-

financeiro do empreendimento, tanto que o artigo 9º da Lei n. 8.987, de 1995, 

determina que “a tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da 

proposta vencedora da licitação ...”. 4. Outrossim, no contrato de concessão firmado 

entre a recorrente e o poder concedente, há cláusula expressa refletindo o constante 

no Edital de Licitação, contemplando o direito de a concessionária exigir do usuário o 

pagamento mensal da tarifa de assinatura básica. 5. Destarte, a permissão da 

cobrança da tarifa mencionada constou nas condições expressas no Edital de 

Desestatização das Empresas Federais de Telecomunicações (Edital MC/BNDES n. 

01/98) para que as empresas interessadas, com base nessa autorização, efetuassem as 

suas propostas, razão pela qual as disposições do Edital de Licitação foram, portanto, 

necessariamente consideradas pelas empresas licitantes na elaboração de suas 

propostas. 6. O contrato de concessão, firmado entre a recorrida e o poder concedente, 

ostenta cláusula expressa afirmando que, segundo tabela fixada pelo órgão 

competente. Estabelece, ainda, que a tarifa de assinatura inclui uma franquia mínima 

de 90 pulsos. 7. Sob o ângulo prático, a tarifa mensal de assinatura básica, incluindo o 

direito do consumidor a uma franquia mínima de pulsos, além de ser legal e 

contratual, justifica-se pela necessidade da concessionária manter disponibilizado o 

serviço de telefonia ao assinante, de modo contínuo e ininterrupto, o que lhe exige 

dispêndios financeiros para garantir a sua eficiência. 8. A regulação do sistema está 

assentada na legalidade da Resolução n. 85 de 30.12.1998, da Anatel, ao definir: “XXI 

– Tarifa ou Preço de Assinatura – valor de trato sucessivo pago pelo assinante à 

prestadora, durante toda a prestação do serviço, nos termos do contrato de prestação 

de serviço, dando-lhe direito à fruição contínua do serviço” . 9. Ademais, a Resolução n. 

42/05 da Anatel estabelece, ainda, que “para manutenção do direito de uso, caso 

aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura mensal” , 

segundo tabela fixada. 10. Em suma, a cobrança mensal de assinatura básica está 

amparada pelo art. 93, VII, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997, que a autoriza, desde que 

prevista no Edital e no contrato de concessão, razão pela qual a obrigação do usuário 

pagar tarifa mensal pela assinatura do serviço decorre da política tarifária instituída 

por lei, sendo certo que a Anatel pode fixá-la, por ser a reguladora do setor, amparada 

no que consta expressamente no contrato de concessão, com respaldo no art. 103, §§ 

3º e 4º, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997. 11. A cobrança mensal de assinatura, no serviço 

de telefonia, sem que chamadas sejam feitas, não constitui abuso proibido pelo Código 

de Defesa do Consumidor, quer sob o ângulo da legalidade, quer por tratar-se de 

serviço que é necessariamente disponibilizado, de modo contínuo e ininterrupto, aos 

usuários. 12. A abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança 



ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os 

princípios da boa-fé e da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice . 13. Os serviços de 

consumo de água adotam prática de cobrança mensal de tarifa mínima, cuja natureza 

jurídica é a mesma da ora debatida, porquanto o consumidor só paga pelos serviços 

utilizados (Precedentes do STJ: REsp n.º 759.362/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 

29/06/2006; REsp n.º 416.383/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 23/09/2002; REsp n.º 

209.067/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 08/05/2000; REsp n.º 

214.758/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 02/05/2000; REsp n.º 

150.137/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 27/04/1998, entre outros. Idem do STF: RE n.º 

207.609/DF, decisão da relatoria do Ministro Néri da Silveira, DJ 19/05/1999). 14. Os 

artigos 39, § 6º, V; e 51, § 1º, III, do Código de Defesa do Consumidor não restaram 

violados com a cobrança mensal da tarifa de assinatura básica nos serviços de 

telefonia (REsp 911.802-RS, Rel. Min. José Delgado, 1.ª Seção, julgado em 24.10.2007). 

15 A tarifação do serviço telefônico fixo comutado é consectária da medição das 

ligações telefônicas aferidas, considerando-se o pulso como unidade. 16. Os pulsos nas 

contas telefônicas além da franquia, bem como as ligações de telefone fixo para 

celular, não se impunham discriminar às empresas concessionárias até o dia 1º de 

janeiro de 2006. 17. Deveras, a partir desta data, por força do disposto no art. 7.º do 

Decreto n.º 4.733/2003, tornou-se obrigatório o detalhamento ora pretendido, quando 

pedido, e sob o ônus suportado pelo consumidor. Precedentes: REsp 899.454/MG (DJ 

de 19.11.2007); REsp 947.613/RS (DJ de 24.09.2007); REsp 925.523/MG (DJ de 

30.08.2007). 18. É que a expressa dicção do art. 6.º, III, do CDC, torna induvidoso o 

direito básico do consumidor à informação adequada e precisa sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, devendo 

ser conciliado com a vigente legislaçãoespecial aplicável aos serviços de 

telecomunicação. 19. As faturas telefônicas, revelando-se em perfeita consonância 

com as determinações legais e regulamentares em vigor à época de sua emissão, 

conjuram a pretensão repetitória. 20. In casu, o aresto recorrido assentou que: Quanto 

ao ICMS, tem-se que os usuários da linha são os destinatários finais do serviço 

prestado pela parte ré, encontrando a respectiva cobrança respaldo no ordenamento 

jurídico vigente, não merecendo acolhimento a pretensão formulado pelos autores, ora 

recorrentes(fls.406). fls. 417. 21. À luz da novel metodologia legal, publicado o acórdão 

do julgamento do recurso especial, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do 

CPC, os demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser 

julgados pelo relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 

8/2008). 22. Agravo regimental desprovido. VOTO: O EXMO. SR. MINISTRO LUIZ FUX 

(Relator): A decisão monocrática ora impugnada encontra-se redigida nos seguintes 

termos: Trata-se de recurso especial interposto por MARIA LUCIA FERREIRA NETO 

MENESCAL E OUTROS com fulcro no art. 105. inciso III, alínea "a" da Carta Maior, no 

intuito de ver reformado acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, em lide na qual contende com a concessionária de serviços públicos 

TELEMAR NORTE LESTE S/A sob o fundamento de ter o mesmo malferido os arts. 6.º, 

inciso III e 22, do Código de Defesa do Consumidor, e os arts. 3.º IV da Lei n.º 9.472/57. 

Ao final, alegou negativa de vigência dos artigos 2º, III e 12, VII da LC 87/96. Noticiam 

os autos que os ora recorrentes ajuizaram ação declaratória de inexigibilidade 

cumulada com repetição de indébito em desfavor da TELEMAR , objetivando fosse 

reconhecida a ilegalidade da cobrança por parte da mesma de valores a título de 

assinatura básica residencial de telefonia, bem como condenada a ré à restituir-lhe os 

valores indevidamente percebidos, insurgindo-se ainda contra os pulsos excedentes, 



salientando que a cobrança de ICMS sobre a assinatura de uso de serviço de telefonia e 

pulsos além da franquia são indevidos, pois não se trata de serviço-fim, mas sim de 

serviço-meio. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados 

pelos autores da demanda. Inconformados, os ora recorrentes manejaram recurso de 

apelação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos 

dos seus integrantes, negou provimento ao apelo, em aresto que restou assim 

ementado: "SERVIÇO DE TELEFONIA - ASSINATURA MENSAL – PULSOS EXCEDENTES - 

ICMS - A COBRANÇA DA ASSINATURA MENSAL NÃO SE AFIGURA ABUSIVA, TENDO EM 

VISTA QUE ALÉM DA INSTALAÇÃO HÁ A MANUTENÇÃO DA LINHA. OS USUÁRIOS DA 

LINHA SÃO OS DESTINATÁRIOS FINAIS DO SERVIÇOS PRESTADO PELA PARTE RÉ, 

ENCONTRANDO A COBRANÇA DE ICMS RESPALDO NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

VIGENTE. TRATANDO-SE DE SERVIÇO PÚBLICO, CUJA TARIFAÇÃO ENCONTRA-SE 

SUJEITA AO RÍGIDO CONTROLE PELO PODER PÚBLICO CONCEDENTE, QUALQUER 

ALTERAÇÃO IMPOSTA NA TECNOLOGIA EMPREGADA PELA COMPANHIA TELEFÔNICA 

IMPLICARÁ NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO. E O QUE NÃO PODE SER FEITO EM CARÁTER INDIVIDUAL, CASO A CASO. 

TANTO ASSIM É QUE SE ENCONTRA PREVISTA, DE ACORDO COM A ANATEL, A 

DIGITALIZAÇÃO TOTAL DA REDE DE TELEFONIA FIXA, QUANDO ENTÃO SERÁ POSSÍVEL 

A ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE MEDIÇÃO E DE COBRANÇA PELO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

IMPROVIMENTO DO RECURSO." (fls. 229) Inconformados com o teor do v. Acórdão 

exarado, os autores, ora recorrentes, interpuseram o recurso especial que ora se 

apresenta, apontando, em suas razões (fls. 259/276), ofensa aos arts. 6º, inciso III e 22, 

do Código de Defesa do Consumidor, e 3.º IV da Lei n.º 9.472/57. Insurgem-se, assim, 

contra a cobrança da assinatura básica mensal pelo serviço residencial de telefonia, ao 

argumento de que a mesma a cobrança de assinatura mensal implica em ofensa aos 

ditames do Código de Defesa do Consumidor e que a Lei nº 9.472/97, não contempla a 

tarifa de assinatura mensal como condição para que se tenha direito à fruição 

contínua do serviço. Ademais, alega a ilegalidade da cobrança intitulada como 'pulsos 

além da franquia', que ao seu ver, revela apenas um valor, que significaria o custo das 

ligações realizadas pelos Recorrentes, sem, no entanto, demonstrá-las. A empresa 

concessionária, ora recorrida, apresentou suas contra-razões ao apelo nobre (fls. 

304/312), pugnado pelo desprovimento do recurso especial interposto. Na origem, em 

exame de prelibação, o presente recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade, 

ascendendo a esta Corte Superior por força de decisão proferida em sede de agravo de 

instrumento. Relatados, decido. Conheço do recurso especial porquanto devidamente 

prequestionada a matéria federal inserta nos dispositivos legais apontados pelos 

recorrentes, em suas razões, como malferidos e preenchidos os demais pressupostos 

de admissibilidade recursal. No mérito, todavia, tenho que não merecem acolhida as 

pretensões dos recorrentes, devendo ser mantido hígido o aresto objeto da 

irresignação. Como de sabença, a assinatura básica de telefonia, objeto da 

controvérsia que ora se afigura, é remunerada por tarifa cujo regramento legal 

legitimante deriva do art. 175, parágrafo único, inciso III, da Constituição Federal, bem 

como do art. 2.º, II, da Lei n. 8.987/95, que regulamentando o referido dispositivo 

constitucional, ao disciplinar o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos, exige que o negócio jurídico bilateral (contrato) a ser firmado entre o 

poder concedente e a pessoa jurídica concessionária seja, obrigatoriamente, precedido 

de licitação, na modalidade de concorrência. Deveras, os concorrentes ao 

procedimento licitatório, por ocasião da apresentação de suas propostas, foram 

instados a indicar o valor e os tipos das tarifas exigíveis dos usuários pelos serviços 

prestados. A vinculação do Edital ao contrato tem como consectário que as tarifas 



fixadas pelos proponentes servem como um dos critérios para a escolha da empresa 

vencedora do certame, sendo elemento contributivo para se determinar a viabilidade 

da concessão e estabelecer o que é necessário ao equilíbrio econômico-financeiro do 

empreendimento, tanto que o artigo 9º da Lei n. 8.987, de 1995, determina que “a 

tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da 

licitação ...”. Outrossim, no contrato de concessão firmado entre a empresa ora 

recorrida e o poder concedente, há cláusula expressa refletindo o constante no Edital 

de Licitação, contemplando o direito de a concessionária exigir do usuário o 

pagamento mensal da tarifa de assinatura básica. Destarte, a permissão da cobrança 

da tarifa mencionada constou nas condições expressas no Edital de Desestatização das 

Empresas Federais de Telecomunicações (Edital MC/BNDES n. 01/98) para que as 

empresas interessadas, com base nessa autorização, efetuassem as suas propostas, 

razão pela qual as disposições do Edital de Licitação foram, portanto, necessariamente 

consideradas pelas empresas licitantes na elaboração de suas propostas. O contrato de 

concessão, firmado entre a empresa concessionária e o poder concedente, ostenta 

cláusula expressa afirmando que, “para manutenção do direito de uso, as prestadoras 

estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura”, segundo tabela fixada pelo órgão 

competente. Estabelece, ainda, que a tarifa de assinatura inclui uma franquia mínima 

de 90 pulsos. Sob o ângulo prático, a tarifa mensal de assinatura básica, incluindo o 

direito do consumidor a uma franquia mínima de 90 pulsos, além de ser legal e 

contratual, justifica-se pela necessidade da concessionária manter disponibilizado o 

serviço de telefonia ao assinante, de modo contínuo e ininterrupto, o que lhe exige 

dispêndios financeiros para garantir a sua eficiência. A regulação do sistema está 

assentada na legalidade da Resolução n. 85 de 30.12.1998, da Anatel, ao definir: “XXI 

– Tarifa ou Preço de Assinatura – valor de trato sucessivo pago pelo assinante à 

prestadora, durante toda a prestação do serviço, nos termos do contrato de prestação 

de serviço, dando-lhe direito à fruição contínua do serviço”. Ademais, a Resolução n. 

42/05 da Anatel estabelece, ainda, que “para manutenção do direito de uso, caso 

aplicável, as Concessionárias estão autorizadas a cobrar tarifa de assinatura mensal”, 

segundo tabela fixada. Em suma, a cobrança mensal de assinatura básica está 

amparada pelo art. 93, VII, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997, que a autoriza, desde que 

prevista no Edital e no contrato de concessão, razão pela qual a obrigação do usuário 

pagar tarifa mensal pela assinatura do serviço decorre da política tarifária instituída 

por lei, sendo certo que a Anatel pode fixá-la, por ser a reguladora do setor, amparada 

no que consta expressamente no contrato de concessão, com respaldo no art. 103, §§ 

3.º e 4.º, da Lei n. 9.472, de 16.07.1997. A cobrança mensal de assinatura, no serviço 

de telefonia, sem que chamadas sejam feitas, não constitui abuso proibido pelo Código 

de Defesa do Consumidor, quer sob o ângulo da legalidade, quer por tratar-se de 

serviço que é necessariamente disponibilizado, de modo contínuo e ininterrupto, aos 

usuários. A abusividade do Código de Defesa do Consumidor pressupõe cobrança 

ilícita, excessiva, que possibilita vantagem desproporcional e incompatível com os 

princípios da boa-fé e da eqüidade, inocorrentes no caso sub judice. Os serviços de 

consumo de água adotam prática de cobrança mensal de tarifa mínima, cuja natureza 

jurídica é a mesma da ora debatida, porquanto o consumidor só paga pelos serviços 

utilizados. É o que se colhe dos seguintes precedentes: "DIREITO ADMINISTRATIVO – 

POLÍTICA TARIFÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – COLOCAÇÃO DE HIDRÔMETROS – 

PRECEDENTES DO STJ. 1. A política de tarifação dos serviços públicos concedidos, 

prevista na CF (art. 175), foi estabelecida pela Lei 8.987/95, com escalonamento na 

tarifação, de modo a pagar menos pelo serviço o consumidor com menor gasto, em 

nome da política das ações afirmativas, devidamente chanceladas pelo Judiciário 



(precedentes desta Corte). 2. Acórdão recorrido que, distanciando-se da lei, condena o 

valor do consumo mínimo estabelecido pela política nacional de tarifas. 3. A Lei 

8.987/95, como o Decreto 82.587/78, revogado em 1991 pelo Decreto 5, deu 

continuidade à prática do escalonamento de preços. 4. Recurso especial conhecido e 

provido." (REsp n.º 759.362/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 01.06.2006, DJ 29.06.2006 p. 184)  

 

94. "ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. TAXA DE ÁGUA. COBRANÇA DE TARIFA PELO CONSUMO 

MÍNIMO. LEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. É lícita a cobrança da taxa de água 

pela tarifa mínima, mesmo que haja hidrômetro que registre consumo inferior àquele. 

Inteligência das disposições legais que regulam a fixação tarifária (artigo 4º, da Lei 6.528/78 e 

artigos 11 caput, 11, § 2º e 32 do Decreto nº 82.587/78). Recurso provido." (REsp n.º 

416.383/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27.08.2002, DJ 23.09.2002 p. 

254) 

 

95. "TARIFA - ÁGUA - CONSUMO MÍNIMO PRESUMIDO - LEGALIDADE. A cobrança de tarifa de água 

com base em valor mínimo encontra apoio legal." (REsp. 95.920/RJ)" (REsp n.º 209.067/RJ, Rel. 

Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21.03.2000, DJ 

08.05.2000 p. 62). Nesta mesma linha de raciocínio, insta destacar, ainda, os seguintes julgados 

deste STJ: REsp n.º 214.758/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 02/05/2000; REsp 

n.º 150.137/MG, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU de 27/04/1998; e do STF: RE n.º 207.609/DF, 

decisão da relatoria do Ministro Néri da Silveira, DJU de 19/05/1999. Isto posto, revela-se 

evidente que os artigos 6.º, inciso III, 39, § 6º, I, III e V; e 51, § 1º, incisos III e IV, do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como os arts. 5.º e 79 da Lei n.º 9.472/97, não restaram violados 

com a cobrança mensal da tarifa de assinatura básica nos serviços de telefonia. Por fim, 

impende salientar, que a questão nestes autos tratada foi posta, recentemente, à apreciação da 

E. Primeira Seção desta Corte Superior, e dirimida nos mesmos moldes dos fundamentos 

supramencionados, quando do julgamento do REsp n.º 911.802/RS, de relatoria do e. Ministro 

José Delgado, na sessão realizada em 24.10.2007. Ademais, melhor sorte não assiste aos 

recorrentes no que tange à controvérsia acerca da possibilidade de se tornarem inexigíveis os 

valores cobrados do usuário de serviço telefônico pelas ligações efetuadas a título de pulsos 

excedentes à franquia e ligações locais para celular, quando ausente a sua discriminação, ou 

detalhamento, na fatura mensal, por força das disposições contidas no art. 6º, III, do CDC. Com 

efeito, a expressa dicção do referido artigo torna induvidoso o direito básico do consumidor à 

informação adequada e precisa sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 

correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem. Ocorre, porém, que esse dispositivo legal não pode ser interpretado à 

revelia da vigente legislação especial aplicável aos serviços de telecomunicação. Revela-se 

imprescindível, assim, a verificação do modo de proceder da empresa concessionária do serviço 

de telefonia com as disposições insertas na Lei n.º 9.472/97, a qual estabelece, de modo geral, 

as regras sobre a organização dos serviços de telecomunicações, bem como dispõe sobre a 

criação e o funcionamento do órgão regulador da atividade O art. 1.º da Lei n.º 9.472/97 dispõe 

que: "compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas 

estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de 

telecomunicações". O parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, firma que a 

organização do sistema de exploração dos serviços de telecomunicações "inclui, entre outros 

aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e 

da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos 

recursos de órbita e espectro de radiofreqüências." O órgão regulador da atividade teve sua 

criação engendrada pelo art. 8.º da Lei n.º 9.472/97, verbis: "Art. 8.º. Fica criada a Agência 



Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal Indireta, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a 

função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo 

estabelecer unidades regionais." Dentre as competências da ANATEL, fixadas pelo art. 19 da Lei 

n.º 9.472/97, estão as seguintes: a) adotar as medidas necessárias para o atendimento do 

interesse público e desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com 

independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade e, especialmente, 

implementar , em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações; b) 

controlar, acompanhar e proceder à revisão de tarifas dos serviços prestados no regime público, 

podendo fixá-las nas condições previstas nesta lei, bem como homologar reajustes; c) expedir 

normas sobre a prestação de serviços de telecomunicações no regime privado. Prevê o art. 103, 

da referida lei, ainda, a competência da ANATEL para estabelecer a estrutura tarifária para 

cada modalidade de serviço. Resta evidenciado, dessa forma, o inegável papel regulamentar do 

Estado sobre a política tarifária dos serviços de telecomunicação. No Brasil, a tarifação do 

serviço telefônico fixo comutado é consectária da medição das ligações telefônicas aferidas, 

considerando-se o pulso telefônico como unidade. A determinação de detalhamento, com ônus 

e a pedido do assinante (consumidor), nas faturas mensais dos serviços de telefonia, foi prevista 

pela vez primeira no Decreto n.º 4.733/2003, que, em seu art 7.º, fixou como termo inicial para 

implementação da mudança o dia 1.º de janeiro de 2006, verbis: "Art. 7.º. A implementação das 

políticas de que trata este Decreto, quando da regulação dos serviços de telefonia fixa 

comutada, do estabelecimento das metas de qualidade e da definição das cláusulas dos 

contratos de concessão, a vigorarem a partir de 1.º de janeiro de 2006, deverá garantir, ainda, 

a aplicação, nos limites da lei, das seguintes diretrizes: (...) omissis X - A fatura das chamadas 

locais deverá, com ônus e a pedido do assinante , ser detalhada quanto ao número chamado, 

duração, valor, data e hora de cada chamada." (grifo nosso) Destarte, não há qualquer 

irregularidade no proceder da empresa concessionária, que emitiu as faturas para cobrança dos 

serviços de telefonia prestados à recorrente em perfeita consonância com as determinações 

legais e regulamentares do setor. Oportuno ressaltar que a questão que se afigura já foi posta à 

apreciação da Primeira Turma, no julgamento do REsp 925.523/MG, de relatoria do Ministro 

José Delgado, em sessão realizada em 07.08.2007, o qual, à unanimidade, exarou o 

entendimento de que "as empresas que exploram os serviços concedidos de telecomunicações 

não estavam obrigadas a discriminar todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os 

além da franquia, bem como as ligações de telefone fixo para celular, até o dia 01 de janeiro de 

2006." A partir dessa data, por força do disposto no art. 7.º do Decreto n.º 4.733/2003, é que se 

tornou obrigatório o detalhamento ora pretendido, ainda assim, mediante pedido e com ônus 

do consumidor. Na mesma esteira, os recentíssimos julgados da Primeira Turma, cujas ementas 

merecem colação, à guisa de exemplo: "ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

TELEFONIA. DETALHAMENTO DAS CONTAS DE TELEFONIA, COM A EXATA DESCRIÇÃO DAS 

LIGAÇÕES LOCAIS EFETUADAS PARA CELULAR E DAS RELATIVAS AOS PULSOS QUE EXCEDEM A 

FRANQUIA MENSAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA TURMA. RESP 925.523/MG. 1. 

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 925.523/MG, de 

relatoria do Ministro José Delgado (DJ de 30.8.2007), concluiu que o detalhamento das contas 

de telefonia, com a exata descrição das ligações locais efetuadas para celular e das relativas 

aos pulsos que excedem a franquia mensal — mediante identificação do número chamado, 

tempo de utilização e horário em que ditas chamadas foram realizadas —, somente passou a 

ser obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2006, nos termos do inciso X do art. 7º do Decreto 

4.733/2003. 2. Decidiu-se, ainda, confrontando-se as normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, relativas ao direito de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com as que regulam a concessão para exploração dos serviços públicos de telefonia, 

que o detalhamento, a partir da mencionada data, só se tornou obrigatório quando houvesse 



pedido do consumidor com custo sob sua responsabilidade. 3. O detalhamento pormenorizado 

das ligações efetuadas pelos usuários dos serviços de telefonia exige, além de diversos 

requisitos relacionados às limitações da tecnologia utilizada, elevado investimento por parte 

das concessionárias de serviço público. Daí por que a implementação dessas novas facilidades 

para o consumidor normalmente é prolongada no tempo. 4. Recurso especial desprovido." 

(REsp 899.454/MG, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 19.11.2007) "ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. COBRANÇA DE 'ASSINATURA BÁSICA RESIDENCIAL'. DISCRIMINAÇÃO DOS PULSOS 

EXCEDENTES. RECURSO ESPECIAL POSTULANDO DIREITO CONCEDIDO PELO ACÓRDÃO 

(LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA BÁSICA). INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 

NESTE ASPECTO. APRECIAÇÃO EXCLUSIVA DO TEMA REMANESCENTE. DETALHAMENTO DAS 

CHAMADAS LOCAIS. ENTENDIMENTO PELA NÃO-OBRIGATORIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

LESÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO-RECONHECIDA. RECURSO ESPECIAL 

PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Corte Especial, na questão de ordem no Ag 

845.784/DF, entre partes Brasil Telecom S/A (agravante) e Zenon Luiz Ribeiro (agravado), 

resolveu, em 18.04.2007, que, em se tratando de ações envolvendo questionamentos sobre a 

cobrança mensal de 'assinatura básica residencial' e de 'pulsos excedentes', em serviços de 

telefonia, por serem preços públicos, a competência para processar e julgar os feitos é da 

Primeira Seção, independentemente de a Anatel participar ou não da lide. 2. Recurso especial 

não-conhecido, por falta de interesse, em relação à questão da cobrança da assinatura básica, 

que foi reconhecida como legítima pelo acórdão recorrido. 3. A Primeira Turma, apreciando a 

matéria 'discriminação de pulsos excedentes e ligações de telefone fixo para celular' no REsp 

925.523/MG, em sessão realizada em data de 07/08/2007, à unanimidade, exarou o 

entendimento de que 'as empresas que exploram os serviços concedidos de telecomunicações 

não estavam obrigadas a discriminar todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os 

além da franquia, bem como as ligações de telefone fixo para celular, até o dia 01 de janeiro de 

2006, quando entrou em vigor o Decreto n. 4.733/2003, art. 7º. A partir dessa data, o 

detalhamento só se tornou obrigatório quando houvesse pedido do consumidor com custo sob 

sua responsabilidade'. 4. Lesão a direito do consumidor que não está caracterizada. 5. Recurso 

especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para reconhecer a inexigibilidade da 

discriminação das ligações efetuadas sob a rubrica de 'pulsos excedentes'." (REsp 947.613/RS, 

Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 24.09.2007). Por fim, não se olvida que resta 

prejudicado o pedido de repetição de indébito, merecendo respaldo a seguinte afirmação 

constante do recurso, ora objurgado, verbis: "Quanto ao ICMS, tem-se que os usuários da linha 

são os destinatários finais do serviço prestado pela parte ré, encontrando a respectiva cobrança 

respaldo no ordenamento jurídico vigente, não merecendo acolhimento a pretensão formulado 

pelos autores, ora recorrentes." (fls. 233). Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, 

nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. À luz da novel metodologia legal, 

publicado o acórdão do julgamento do recurso especial (RESP 1.068.944/PB, MINISTRO 

RELATOR TEORI ALBINO ZAVASCKI), submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os 

demais recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo 

relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5º, I, da Res. STJ 8/2008). Destarte, resta 

evidenciado que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão ora 

hostilizada, razão pela qual tenho que a mesma há de ser mantida por seus próprios 

fundamentos. Ex positis , NEGO PROVIMENTO ao presente agravo regimental. É como voto. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM PÓ PARA "MILK-

SHAKE". EFETIVA INGESTÃO LAUDO TÉCNICO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. A responsabilidade do fabricante é objetiva, conforme art. 12 da 

Lei nº 8.078/90, respondendo por indenização se encontrado corpo estranho em produto de sua 

fabricação. - Comprovado, de forma suficiente, que o produto apresentava conteúdo impróprio 



para consumo - Réptil lacertílio, da ordem dos gecomídeos, vulgarmente conhecido como 

lagartixa, e tendo os autores menores ingerido parte do produto contaminado (milk-shake), 

antes de constatada a sua presença, a causar repugnância e nojo, induvidosa a caracterização 

do dano moral indenizável. - O dano moral decorre da quebra de confiança em produto de 

marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência dos consumidores diante de 

produto inadequado, destinado ao consumo. - O arbitramento do montante indenizatório, por 

dano moral, deve ter como parâmetro, dentre outros aspectos, as condições da vítima e do 

ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, os prejuízos morais sofridos pelo ofendido, 

sendo a orientação unânime da doutrina e da jurisprudência que o juiz deve, ainda, estar atento 

e ponderar as circunstâncias de cada caso concreto, segundo os critérios de apreciação 

eqüitativa, cuidando para que o valor indenizatório não seja tão grande que se converta em 

fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo. (TJMG; APCV 

1.0024.02.868628-5/0011; Belo Horizonte; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; 

Julg. 03/11/2009; DJEMG 09/12/2009) 

Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando: 

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; 

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou 

importador; 

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis. 

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito 

de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento 

danoso. 

Normas correlatas: Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) - art. 283. Código Civil (Lei nº 

3.071/16) - art. 913. 

Julgados 

96. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTIGOS 13 E 88 DA LEI Nº 8.078/90. A Lei nº 8.078/90 não vedou a denunciação da lide 

em toda e qualquer espécie de relação de consumo. Apenas restringiu a formulação da lide 

secundária, nas hipóteses previstas no art. 13, combinado com o art. 88 do mesmo diploma 

legal. (TJMG; AGIN 1.0024.09.509520-4/0011; Belo Horizonte; Nona Câmara Cível; Rel. Des. 

Tarcisio Martins Costa; Julg. 23/02/2010; DJEMG 15/03/2010) 

 

97. CONSUMIDOR.NOTEBOOK ADQUIRIDO NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA 

DEMANDADA.SURGIMENTO DO DEFEITO 10 (DEZ) MESES APÓS A 

COMPRA.ENCAMINHAMENTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA.AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO DEFEITO 

DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS.CONSUMIDOR PRIVADO DA UTILIZAÇÃO DO 

BEM.PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.INOCORRÊNCIA.ATENDIMENTO A TODOS OS 

ELEMENTOS DESCRITOS NO ART.282, DO CPC. Desnecessidade de informaçãodo real vício do 

produto para verificação da responsabilidade das demandadas.causa de pedir que cinge-se 

acerca da responsabilidade pela não solução do problema no prazo legal de 30 (trinta) 

dias.termo de reclamação que preenche todos os requisitos.preliminar de ilegitimidade passiva 

ad causam por ter sido identificado nos autos o fabricante do produto.afastada.vício do produto 



regulado pelo art. 12 do CDC que impõe a responsabilização solidária entre fabricante e 

comerciante.situação que não se confunde com o risco do produto, nos termos do art. 13, do 

CDC, onde somente se responsabiliza o fabricante.preliminar de caducidade da garantia 

legal.inocorrência.procura, pelo consumidor, pela resolução do problema no momento em que 

o aparelho apresentara defeito.prazo de 90 (noventa) dias perfeitamente obedecido e que, 

frise-se, começa a contar do surgimento do defeito e não da aquisição.art.26, §3º, do 

CDC.preliminar de não alcance da garantia legal ao comerciante.afastada.responsabilidade 

solidária dos que fazem parte da cadeia de fornecedores.mérito.ausência de solução do 

problema reclamado pelo consumidor no prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 18,§1º, 

do CDC.inexistência de dilação deste praz o previamente acordada entre fornecedores e 

consumidor.clarividente dever de ressarcir o autor, ante a responsabilidade objetiva das 

empresas.condenação à devolução do que fora pago pelo bem.sentença que deve ser mantida 

por seus próprios fundamentos.recurso conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2009901971; Ac. 

312/2010; Turma Recursal; Rel. Juiz Marcos de Oliveira Pinto; DJSE 09/03/2010; Pág. 404) 

 

98. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

DEFEITO DO PRODUTO. REVELIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FABRICANTE. INCIDÊNCIA DOS 

ARTIGOS 12 E 13 DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

quantum indenizatório fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Manutenção da sentença. Negado provimento ao recurso. (TJBA; Rec. 0161622-

32.2007.805.0001-1; Quarta Turma Recursal; Relª Juíza Eloisa Matta da Silveira Lopes; DJBA 

24/02/2010) 

 

 

99. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO E DE DIFICIL CONSTATAÇÃO. Veículo com pontos de 

ferrugem dois anos após uso. A contagem do prazo decadencial inicia-se a partir da 

constatação do dano oculto, inteligência do art. 26 do CDC. Fabricante acionado faculdade do 

art. 18 combinado com o art. 13 do CDC. Os defeitos de fabricação violam o dever de qualidade 

dos produtos postos no mercado e trazem ao consumidor um prejuízo tardio, inesperado, daí 

porque a contagem do prazo decadencial só se inicia com seu aparecimento. São vícios 

intrínsecos. As concessionárias de veículos são responsáveis solidárias pela reparação e 

conserto destes bens, não havendo como tingi-las de parte ilegítima quando acionadas. 

Utilizam-se da bandeira do fabricante, da confiabilidade que esta expressa e angariam lucro 

com a clientela da marca. Não há que se almejar termino de garantia. Recurso improvido. 

Sentença mantida. (TJBA; Rec. 0006503-30.1997.805.0001-1; Segunda Turma Recursal; Relª 

Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 23/02/2010) 

 

100. CONSUMIDOR. CDC. PRELIMINARES REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. 

RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS UTILIZADORAS DE PAGAMENTO DE PRODUTOS VIA 

CARTÃO. SOLIDARIEDADE. NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DE DADOS PESSOAIS DO 

COMPRADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS DEVIDA. 

VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Não tem aplicação o artigo 13 do CDC, pois não se trata de 

responsabilidade subsidiária, mas sim de solidariedade, nos termos dos artigos 7 e 34 do CDC e 

o consumidor pode demandar contra todos os envolvidos ou parte deles. Preliminares 

rejeitadas. 2. Os danos resultam do fato e ficaram demonstrados nos autos. A recorrida teve 

contra si débitos indevidamente lançados em seu cartão de crédito, sendo tais débitos 

decorrentes de compras realizadas com cartão de crédito furtado, o que resulta na constatação 

de que não houve a devida conferência da documentação pessoal do comprador, fls. 220/221, 

esse fundamento aliado à solidariedade autorizam a condenação das recorrentes. 3. Quanto ao 



valor da indenização, R$950,00 (novecentos e cinqüenta reais) considero até módico, mas não 

há o que ser feito, em razão do pedido da autora, bem como ausência de recurso por ela 

patrocinado. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seu proprios 

fundamentos. 5. Custas e honorários pelos recorrentes. Honorários a base de 10% sobre o valor 

da condenação, artigo 55, da Lei nº 9099/95. (TJDF; Rec. 2007.07.1.029089-7; Ac. 403.924; 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Wilde Maria Silva 

Justiniano Ribeiro; DJDFTE 09/02/2010; Pág. 209) 

 

101. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA AFASTADA. VALORAÇÃO DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. Sendo o pedido indenizatório decorrente de imperfeições apresentadas no 

produto de forma a impedir o consumidor de utilizá-lo na forma esperada, infere-se tratar-se de 

um vício de inadequação, pelo qual o fornecedor deve ser responsabilizado. Inaplicabilidade do 

art. 13 do CDC. Ao juiz é conferido o direito de decidir livremente, valorando as provas 

produzidas pelas partes, desde que o faça de maneira fundamentada (CPC, art. 131). É possível 

a inversão do ônus da prova em sede de sentença, haja vista tratar-se de relação de consumo 

em que se demonstra evidente essa possibilidade, não havendo que se falar em prejuízo ao 

direito de defesa da parte. 2ª Câmara Cível (TJRO; APL 1008632-28.2008.8.22.0002; Segunda 

Câmara Cível; Rel. Des. Kiyochi Mori; Julg. 15/12/2009; DJERO 08/02/2010) 

 

 

102. CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

DEVEDORES. CHEQUES ROUBADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ENTREGA DOS 

TALONÁRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO COM BASE NO ART. 88 DO CDC. VEDAÇÃO 

RESTRITA A RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE (CDC, ART. 13). FATO DO SERVIÇO. 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO COM BASE NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DESCABIMENTO. 

ABERTURA DE CONTENCIOSO PARALELO. I. A vedação à denunciação à lide disposta no art. 88 

da Lei n. 8.078/1990 restringe-se à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 

13), não alcançando o defeito na prestação de serviços (art. 14). II. Precedentes do STJ. III. 

Impossibilidade, contudo, da denunciação, por pretender o réu inserir discussão jurídica alheia 

ao direito da autora, cuja relação contratual é direta e exclusiva com a instituição financeira, 

contratante da transportadora terceirizada, ressalvado o direito de regresso. lV. Recurso 

Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.024.791; Proc. 2008/0013389-8; SP; Quarta Turma; Rel. 

Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior; Julg. 05/02/2009; DJE 09/03/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: RECURSO ESPECIAL Nº 1.024.791 - SP (2008/0013389-8) - 

RELATOR : MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR. RECORRENTE : BANCO ITAÚ S/A. 

ADVOGADA : TÂNIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO E OUTRO(S). RECORRIDO : LUCIANA 

TANESE. ADVOGADO : ALAN LEONARDO DE FREITAS E OUTRO(S) INTERES. : TRANSPEV 

EXPRESS LTDA. ADVOGADO : LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACÍFICO E OUTRO(S). 

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO 

EM CADASTROS DE DEVEDORES. CHEQUES ROUBADOS DA EMPRESA RESPONSÁVEL 

PELA ENTREGA DOS TALONÁRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEIÇÃO COM BASE NO 

ART. 88 DO CDC. VEDAÇÃO RESTRITA A RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE (CDC, 

ART. 13). FATO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO COM BASE NA RELAÇÃO 

CONSUMERISTA. DESCABIMENTO. ABERTURA DE CONTENCIOSO PARALELO. I. A 

vedação à denunciação à lide disposta no art. 88 da Lei n. 8.078/1990 restringe-se à 

responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13), não alcançando o 

defeito na prestação de serviços (art. 14). II. Precedentes do STJ. III. Impossibilidade, 

contudo, da denunciação, por pretender o réu inserir discussão jurídica alheia ao 



direito da autora, cuja relação contratual é direta e exclusiva com a instituição 

financeira, contratante da transportadora terceirizada, ressalvado o direito de 

regresso. IV. Recurso especial não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes 

autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por 

unanimidade, não conhecer do recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro 

Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão, Carlos 

Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região) e Fernando Gonçalves 

votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 05 de fevereiro de 2009 (Data do 

Julgamento). MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR. Relator:  RECURSO ESPECIAL Nº 

1.024.791 - SP (2008/0013389-8). RELATÓRIO:  O EXMO. SR. MINISTRO ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR: Banco Itaú S.A. interpõe, pelas letras "a" e "c" do art. 105, III, da 

Constituição Federal, recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, assim ementado (fl. 210): "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Decisão 'ultra 

petita' inexistente - Omissão, entretanto, ocorrida - Descabe denunciação da lide em 

ações judiciais fundadas no Código de Defesa do Consumidor - Art. 88 do CDC - 

Embargos acolhidos em parte, com efeitos modificativos, para pronunciar a extinção, 

sem julgamento do mérito, da relação jurídico-processual formada entre denunciante e 

denunciada." Alega o recorrente que a decisão violou os arts. 88 do CDC e 70, III, do 

CPC, porquanto admissível, na hipótese, a denunciação da lide, uma vez que a 

responsabilidade pelo alegado dano moral, pelo extravio de talonário de cheques da 

autora, em virtude de roubo, deveu-se a ato culposo da empresa de entregas 

denunciada, não do banco-réu. Aduz que tanto a instituição financeira como a 

empresa contratada são prestadoras de serviço, havendo liame consumerista entre 

elas e entre o recorrente e a cliente, porém tais vínculos estão previstos no art. 14 do 

diploma legal, que não veda a denunciação na hipótese. Aponta julgado 

paradigmático do STJ em amparo a sua tese (3ª Turma, REsp n. 464.466/MT, Rel. Min. 

Carlos Alberto Menezes Direito). Contra-razões às fls. 249/251, apenas pela autora, 

requerendo a manutenção do acórdão estadual. O recurso especial foi admitido na 

instância de origem pela decisão presidencial de fls. 253/254. É o relatório. RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.024.791 - SP (2008/0013389-8). VOTO:  O EXMO. SR. MINISTRO ALDIR 

PASSARINHO JUNIOR (RELATOR): - Trata-se de recurso especial, aviado pelas letras “a” 

e “c” do permissivo constitucional, em que se aponta ofensa aos arts. 88 do CDC e 70, 

III, do CPC, além de dissídio jurisprudencial, por acórdão que afastou a denunciação da 

lide pretendida pelo banco réu emprestando efeitos infringentes a embargos de 

declaração da denunciada, Transpev Express Ltda., em ação indenizatória por danos 

morais que é movida ao Banco Itaú S.A., recorrente, por Luciana Tanese, a quem foi 

condenado a pagar indenização de R$ 5.000,00 pelo extravio de talonário de cheques, 

resultando em sua inscrição em cadastros de inadimplentes. A responsabilidade da 

denunciada, portanto, foi reconhecida no julgamento da apelação. Satisfeitos os 

requisitos legais e regimentais, adentro no mérito da controvérsia. Quanto à 

denunciação, a relação, na espécie, é indiscutivelmente de consumo. A tese do 

recorrente é a de que poderia ocorrer a denunciação no caso de prestação de serviço, 

pela conjugação, que faz, das disposições do art. 88 com o art. 14 da Lei n. 8.078/1990, 

distinguindo a situação do art. 13. A egrégia Terceira Turma, examinando questões 

semelhantes, assim decidiu: "Ação de indenização por dano moral. Pagamento 

indevido de cheque. Art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Denunciação da lide. 

1. Havendo relação de consumo, é vedada a denunciação da lide com relação às 

hipóteses do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, determinando o art. 88 que a 

ação de regresso 'poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a 

possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide'. Ora, 



o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor cuida da responsabilidade do 

comerciante, o que não é o caso, do fornecedor de serviços, alcançado pelo art. 14 do 

mesmo Código. Daí que, em tal circunstância, não há falar em vedação à denunciação 

da lide com tal fundamento. 2. Recurso especial conhecido e provido." (REsp n. 

464.466/MT, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, unânime, DJU de 

01.09.2003) - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "Processo 

civil. Denunciação da lide. Ação em que se discute defeito na prestação de serviços a 

consumidor. Possibilidade de litisdenunciação. - A restrição à denunciação da lide 

imposta pelo art. 88 do CDC, refere-se apenas às hipóteses de defeitos em produtos 

comercializados com consumidores, de que trata o art. 13 do CDC. - Na hipótese de 

defeito na prestação de serviços (art. 14, do CDC), tal restrição não se aplica. 

Precedente. Recurso especial a que se dá provimento." (REsp n. 741.898/RS, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, 3ª Turma, unânime, DJU de 20.11.2006). Nesse sentido, precedente 

específico também da c. Quarta Turma, verbis: "CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. TRAVAMENTO DE PORTA DE AGÊNCIA BANCÁRIA. 

DENUNCIAÇÃO À LIDE DA EMPRESA DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO COM BASE NO ART. 88 

DO CDC. VEDAÇÃO RESTRITA A RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE (CDC, ART. 13). 

FATO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO COM BASE NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. 

HIPÓTESE, TODAVIA, QUE DEVE SER APRECIADA À LUZ DA LEI PROCESSUAL CIVIL (ART. 

70, III). ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. MULTA. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 98-STJ. I. A 

vedação à denunciação à lide disposta no art. 88 da Lei n. 8.078/1990 restringe-se à 

responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13), não alcançando o 

defeito na prestação de serviços (art. 14), situação, todavia, que não exclui o exame do 

caso concreto à luz da norma processual geral de cabimento da denunciação, prevista 

no art. 70, III, da lei adjetiva civil. II. Anulação do acórdão estadual, para que a Corte a 

quo se manifeste sobre o pedido de denunciação à lide, nos termos acima. III. 

Precedentes do STJ. IV. 'Embargos de declaração manifestados com notório propósito 

de prequestionamento não têm caráter protelatório' (Súmula n. 98 do STJ). V. Recurso 

especial conhecido e parcialmente provido." (REsp n. 439.233/SP, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, unânime, DJU de 22.10.2007) Ocorre, porém, como visto no 

precedente transcrito acima, que a vedação expressa à denunciação da lide contida no 

art. 88 não é exaustiva, pelo que nada impede que, à luz dos elementos da causa, sob a 

ótica processual usual (art. 70, III), possa ser afastada a pretensão quando se identifica 

a sua absoluta desnecessidade ao deslinde da controvérsia a introdução de um 

litisconsorte, cuja relação jurídica é exclusivamente com o réu, e sua participação na 

demanda já instaurada em nada auxilia a prestação reclamada, ao inverso, tumultua e 

retarda o curso do processo e seu julgamento. Como, na hipótese específica, já houve 

pronunciamento da Corte estadual, em que examinada conjuntamente a temática 

relativa ao art. 70, III, do CPC, tem-se, contudo, ainda que por fundamento diverso, que 

não merece reforma o acórdão estadual. O contrato foi celebrado entre a recorrida e o 

recorrente, Banco Itaú S.A., de sorte que a discussão sobre a responsabilidade de uma 

segunda empresa, esta sim, contratada pelo réu, é estranha ao direito discutido, e 

somente iria retardar a demanda em desfavor da autora. O que se faz é ressalvar 

eventual direito de regresso do réu contra a transportadora terceirizada. Com esse 

entendimento, colho o seguinte julgado deste Colegiado: "CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ESTOURO DE GARRAFA DE CERVEJA. AÇÃO MOVIDA CONTRA A 

FABRICANTE DA BEBIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE CONTRA O PRODUTOR DO 

VASILHAME E O TITULAR DO PONTO DE VENDA INDEFERIDA CORRETAMENTE. PERÍCIA 

TÉCNICA NO MATERIAL. DESNECESSIDADE PARA IDENTIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE DA CERVEJARIA. CDC, ART. 12. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA 



FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7-STJ. DANO MORAL. VALOR. 

RAZOABILIDADE. I. Havendo nos autos elementos suficientes à identificação da origem 

da lesão causada ao autor – estouro de garrafa – desnecessária a realização de prova 

técnica para apuração do defeito do produto, o que desejava fazer a cervejaria ré para 

fins de atribuição de responsabilidade ou à fábrica do vasilhame, ou ao comerciante 

titular do ponto de venda, porquanto incabível, de toda sorte, a denunciação à lide dos 

mesmos, por se tratar de relação jurídica estranha àquela já instaurada, pertinente e 

suficiente, entre o consumidor final e a fabricante da bebida. II. Incabível trazer ao 

debate responsabilidades secundárias, em atendimento a mero interesse da ré, à qual 

fica assegurado o direito de regresso, em ação própria. III. 'A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula n. 7 - STJ). IV. Dano moral 

fixado em patamar razoável e compatível com a lesão causada, que levou o autor a 

submeter-se a intervenção cirúrgica ocular e afastamento do trabalho por cerca de um 

mês. V. Recurso especial não conhecido." (REsp n. 485.742/RO, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, unânime, DJU de 08.03.2004). Ante o exposto, não conheço do 

recurso especial. É como voto. 

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Normas correlatas: Súmula do TJPE nº 35 e Súmula do TJRJ nº 129. 

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: 

I - o modo de seu fornecimento; 

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 

III - a época em que foi fornecido. 

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: 

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa. 

Julgados 

103. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES 

NÃO AUTORIZADAS EM CONTA-CORRENTE DA AUTORA, VIA INTERNET BANKING. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCABIMENTO DA PRETENDIDA 

INTERVENÇÃO, SÓ ADMITIDA EM SE TRATANDO DE SOLIDARIEDADE LEGAL. ILEGITIMIDADE AD 

CAUSAM. PÓLO PASSIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO, AO QUAL FOI CONFIADO O DINHEIRO TRANSFERIDO A 

TERCEIROS. DISCUSSÃO QUE ENVOLVE A QUALIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RÉU E 



A SEGURANÇA QUE DELES SE ESPERA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS (MOVIMENTAÇÕES 

NÃO AUTORIZADAS EM CONTA-CORRENTE DA AUTORA) E O PEDIDO (RESSARCIMENTO DA 

QUANTIA RESTANTE QUE FOI RETIRADA DA CONTA E INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS). 

POSSIBILIDADE DA CORRETA AVALIAÇÃO, PELO DEMANDADO, DO PEDIDO. DECADÊNCIA. 

PRAZO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

REPARAÇÃO CIVIL DECORRENTE DE FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÕES 

NÃO AUTORIZADAS PELA AUTORA EM SUA CONTA-CORRENTE, VIA INTERNET BANKING. 

Comprovação pericial da inexistência de falha no sistema de segurança do banco, bem como da 

legitimidade das operações reclamadas, sendo todas realizadas pelo serviço contratado pela 

demandante, com o uso regular de sua senha secreta e de um usuário comum ao sistema. 

Configuração da excludente de responsabilidade do prestador do serviço (artigo 14, §3º, II, do 

Código de Defesa do Consumidor). Dever de indenizar afastado. Ação improcedente. Apelação 

provida. (TJSP; APL 991.08.068911-7; Ac. 4348195; São Paulo; Décima Segunda Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 24/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

104. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARCELAMENTO DE DÉBITO 

JUNTO À CONCESSIONÁRIA. Não inclusão do valor da parcela na fatura do consumidor. Corte 

indevido no fornecimento de energia elétrica. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade 

objetiva da concessionária, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal e do 

artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Verba indenizatória por dano moral que tem caráter punitivo e 

pedagógico e foi fixada em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

Despesas processuais e honorários advocatícios que devem ser suportados pelo réu, visto o 

autor ter decaído de parte mínima do pedido. Artigo 21 do código e processo civil. 

Desprovimento da apelação e provimento ao recurso adesivo. (TJRJ; AC 2009.001.67826; 

Primeira Câmara Cível; Relª Desª Vera Maria Soares Van Hombeeck; Julg. 09/03/2010; DORJ 

22/03/2010; Pág. 164) 

 

 

105. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Queimadura do couro cabeludo e 

queda de cabelo da demandante. Comprovação do nexo de causalidade entre o tratamento 

capilar prestado pela empresa ré e o dano ocasionado. Relação de consumo. Falha na prestação 

dos serviços. Responsabilidade objetiva. Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos 

morais configurados. Quantum indenizatório que não merece ser reduzido, posto que, além de 

observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentou para o caráter pedagógico e 

retributivo da verba. Sentença que não merece reparo. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AC 

2009.001.66455; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; Julg. 16/03/2010; 

DORJ 22/03/2010; Pág. 164) 

 

106. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alegação de 

inexistência de relação jurídica, referente à linha telefônica. Negativação do nome do autor nos 

cadastros restritivos de crédito. Competiria à parte ré demonstrar a efetiva existência de débito. 

Prova que tem que ser positiva e que não foi realizada pela instituição comercial. Aplicação das 

regras dos artigos 6º, inciso VIII e 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Cabimento de indenização, cujo 

valor observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento da 

apelação. Agravo legal alvejando decisão monocrática que, na forma do artigo 557 do código 

de processo civil, negou provimento ao recurso de apelação. Agravo legal manifestamente 

infundado. Aplicação das sanções previstas no artigo 557, parágrafo 2º do mesmo diploma. 



Desprovimento do agravo legal. (TJRJ; Rec. 2009.001.65328; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Camilo Ribeiro Ruliere; Julg. 16/03/2010; DORJ 22/03/2010; Pág. 163) 

 

107. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO. Inexistência de relação jurídica entre as 

partes. Competiria à parte ré demonstrar a efetiva existência de débito. Prova que tem que ser 

positiva e que não foi realizada pela instituição comercial. Aplicação das regras dos artigos 6º, 

inciso VIII e 14, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Cabimento de indenização, 

cujo valor observou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pedido de 

cancelamento do débito relativo ao imóvel de vendas das pedras concedido na sentença. Juros 

moratórios que devem fluir a partir da citação por se tratar de relação contratual. Súmula nº 54 

do STJ. Correção monetária que é devida desde a data da publicação da sentença, nos termos 

do enunciado nº 362 do STJ. Desprovimento das apelações. Agravo legal alvejando decisão 

monocrática que, na forma do artigo 557 do código de processo civil, negou provimento a 

ambas as apelações. Agravo legal manifestamente infundado. Aplicação das sanções previstas 

no artigo 557, parágrafo 2º do mesmo diploma. Desprovimento do agravo legal. (TJRJ; Rec. 

2009.001.61048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; Julg. 16/03/2010; 

DORJ 22/03/2010; Pág. 162) 

 

108. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA. Quitação da primeira parcela. Restabelecimento de energia 

elétrica negado pela empresa ré, sob o argumento de que existem dívidas em nome da autora 

referente a medidor diverso. Alegação que não merece prosperar, uma vez que restou 

comprovado que a autora não possui o alegado débito relacionado ao imóvel sito em venda das 

pedras, conforme decisão proferida nos autos em apenso nº 2009.001.61048. Dívida autoral 

que se relacionava apenas à unidade consumidora situada à rua Julio a. Thizon nº 480, itaboraí, 

tendo cessado o motivo para a suspensão dos serviços a partir do pagamento da primeira 

parcela do débito. Concessionária que deveria ter restabelecido os serviços no prazo de 48 

horas. Artigo 107 da resolução nº 456/00. Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 

Artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Danos morais configurados. Quantum indenizatório que além de 

observar o caráter pedagógico e retributivo da verba, foi fixado em atenção aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo qualquer alteração. Desprovimento de 

ambos os apelos. Agravo legal alvejando decisão monocrática que, na forma do artigo 557 do 

código de processo civil, negou provimento a ambas as apelações. Agravo legal 

manifestamente infundado. Aplicação das sanções previstas no artigo 557, parágrafo 2º do 

mesmo diploma. Desprovimento do agravo legal. (TJRJ; Rec. 2009.001.61044; Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Camilo Ribeiro Ruliere; Julg. 16/03/2010; DORJ 22/03/2010; Pág. 162) 

 

109. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE 

BAGAGEM. AGÊNCIA DE VIAGEM. EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART.14. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. ABORRECIMENTOS E FRUSTAÇÃO QUE SE CARCTERIZAM COMO OFENSA À 

PERSONALIDADE E IMPÕEM O DEVER DE INDENIZAR. Tem legitimidade para figurar no pólo 

passivo da demanda relativa a reparação civil a agência de viagem intermediária da venda de 

passagens aéreas de empresa de aviação que não cumpriu com o compromisso de transporte 

assumido; - Por força da aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor a 

responsabilidade da agência e da transportadora prestadoras do serviço é objetiva; - Ocorrendo 

atraso de vôo internacional e extravio de bagagem é dever da fornecedora de serviço indenizar 

o passageiro pelos danos materiais e morais ocorridos, em observância ao preceito 

constitucional inserido no art. 5º, V e X, e ao artigo 14 do estatuto consumerista; - A irritação, 

fadiga e frustração dos passageiros, em razão do atraso além do normal, caracterizam-se como 



ofensa à personalidade, a qual impõe o dever de indenizar, cujo valor há de ser moderado e 

razoável, de acordo com o dano sofrido. (TJMG; APCV 1.0024.05.820811-7/0011; Belo 

Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 03/02/2010; DJEMG 

08/03/2010) 

 

110. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA 

ENTRE CONTAS CORRENTES. AUTORIZAÇÃO VERBAL. COSTUME NO RELACIONAMENTO ENTRE 

AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO 

COMPROVADA CONDUTA DESCRITA NA INICIAL. PROVA ÚNICA. POSSIBILIDADE. REEXAME DE 

PROVA. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS 

CONFRONTADOS. 1. O aresto recorrido não exige a comprovação da culpa da instituição 

financeira para lhe atribuir responsabilidade pelo evento danoso, porém entende não restar 

demonstrada a conduta a ela atribuída e, portanto, o nexo causal com o prejuízo afirmado pelo 

autor, razão pela qual não há que se falar em maltrato ao art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 2. O convencimento do magistrado baseado em prova única não significa terem as 

demais carecido de análise, mas sim que a eleita se sobrepôs a elas. 3. Não é possível o 

reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de Recurso Especial, ainda que a 

pretexto da existência de erro de fato. Incide, no particular, a censura da Súmula 07 do Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Não resta configurado o dissídio jurisprudencial nos casos em que os 

arestos trazidos a confronto não se assentam sobre a mesma base fática do acórdão recorrido. 

5. Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 1.021.605; Proc. 2008/0004761-5; SP; Quarta 

Turma; Rel. Min. Fernando Gonçalves; Julg. 09/02/2010; DJE 01/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.605 - SP (2008/0004761-5)- 

RELATOR : MINISTRO FERNANDO GONÇALVES. RECORRENTE: ARTUR CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRO - ADVOGADO: JOSÉ ROGÉRIO CRUZ 

E TUCCI E OUTRO(S). RECORRIDO: BANCO SANTANDER NOROESTE S/A - ADVOGADA: 

MARTA MITICO VALENTE E OUTRO(S). EMENTA RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS 

CORRENTES. AUTORIZAÇÃO VERBAL. COSTUME NO RELACIONAMENTO ENTRE AS 

PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO 

COMPROVADA CONDUTA DESCRITA NA INICIAL. PROVA ÚNICA. POSSIBILIDADE. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA 

ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 1. O aresto recorrido não exige a comprovação 

da culpa da instituição financeira para lhe atribuir responsabilidade pelo evento 

danoso, porém entende não restar demonstrada a conduta a ela atribuída e, portanto, 

o nexo causal com o prejuízo afirmado pelo autor, razão pela qual não há que se falar 

em maltrato ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O convencimento do 

magistrado baseado em prova única não significa terem as demais carecido de análise, 

mas sim que a eleita se sobrepôs a elas. 3. Não é possível o reexame do conjunto 

fático-probatório dos autos em sede de recurso especial, ainda que a pretexto da 

existência de erro de fato. Incide, no particular, a censura da súmula 07 do Superior 

Tribunal de Justiça. 4. Não resta configurado o dissídio jurisprudencial nos casos em 

que os arestos trazidos a confronto não se assentam sobre a mesma base fática do 

acórdão recorrido. 5. Recurso especial não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por 

unanimidade, não conhecer do recurso especial. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, 

João Otávio de Noronha, Luis Felipe Salomão e Honildo Amaral de Mello Castro 

(Desembargador convocado do TJ/AP) votaram com o Ministro Relator. Brasília, 09 de 



fevereiro de 2010 (Data do Julgamento). MINISTRO FERNANDO GONÇALVES, Relator 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.605 - SP (2008/0004761-5). RELATÓRIO. O EXMO. SR. 

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Por ARTUR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS e HAROUTIUN SEFERIAN foi ajuizada ação de indenização contra o 

BANCO SANTANDER NOROESTE S.A, alegando, em apertada síntese, ter o réu efetuado 

a indevida transferência de valores de suas contas, resultando em um prejuízo de 

aproximadamente cinco milhões de reais. A ação foi julgada parcialmente procedente 

(sentença às fls. 1340/1355), decisão mantida pela maioria dos componentes da Sexta 

Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, em acórdão assim 

sintetizado: "RESPONSABILIDADE CIVIL - Transferência indevida em contas correntes - 

Falta de cumprimento de instruções contidas no manual da instituição financeira, em 

consonância com diretrizes do Banco Central - Autorização verbal somente possível 

após termos de autorização, por escrito, do correntista titular da conta a débito - 

Responsabilidade do banco, ao teor do artigo 1521, inciso III, do CC - Restituição 

(danos emergentes) e lucros cessantes devidos - Verba que não abrange valores 

transferidos para conta corrente inserida no termo após sua confecção, consistente em 

possível adulteração, pois a causa de pedir é diversa desta - Ônus da sucumbência 

recíproco, já que, apesar com valor econômico distinto, somente existentes dois 

pedidos - Ação parcialmente procedente - Recursos, dos autores e do bando - réu, 

improvidos, por maioria. PROVA - Juntada de documentos e apreensão de máquina de 

datilografia - Desnecessidade, eis que os documentos não possuem relação com o 

ponto controverso, existência de autorização para débito em conta corrente - A 

apreensão da máquina é desnecessária, porque a causa de pedir não se baseia em 

adulteração do termo de autorização - Agravo retido improvido, por maioria. PROVA - 

Indeferimento de perguntas em depoimento pessoal do co-autor - Pretensão de 

produção de provas indeferidas - Impossibilidade - Contradita de testemunha deferida 

- Ex-advogado do banco-réu - Manutenção da contradita – Agravo retido improvido, 

por maioria." (fls. 1557). Opostos embargos de declaração pelo banco réu, restaram 

rejeitados por maioria (fls. 1605/1617). Vieram, então, embargos infringentes 

manejados pelo BANCO SANTANDER NOROESTE S.A, cujo processamento foi indeferido 

por decisão do relator (fls. 1694). Interposto o agravo do art. 532 do Estatuto 

Processual, restou desprovido pela Sexta Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada Civil 

do Estado de São Paulo (fls. 1748/1750), acórdão anulado posteriormente, por ter sido 

desrespeitado o quorum exigido para o julgamento (fls. 1774/1775). Renovado o 

julgamento, agora com a participação de cinco juízes, o agravo é provido (fls. 

1790/1806), com o consequente processamento dos embargos infringentes, acolhidos 

por maioria, guardando a ementa o seguinte teor: "EMBARGOS INFRINGENTES - 

Responsabilidade Civil - Transferência entre contas correntes por ordem verbal – 

Prática confessada e reiterada - Inexigência do contrato ou autorização escrita - 

Conduta que se ajusta à vontade das partes – Contrato válido - Dano que se localiza 

após a transferência – Inexistência de ilicitude na conduta do banco - Nexo causal não 

reconhecido - Obrigação de indenizar afastada - Embargos acolhidos - Recurso 

provido." (fls. 1880). Vêm embargos de declaração de ambas as partes, acolhido 

somente o do Banco Santander Noroeste para fixar honorários advocatícios (fls. 

1920/1922). Em sequência, desiste o Banco do recurso especial de fls. 1925/1959, em 

vista do acolhimento dos embargos infringentes (fls. 2091). Sobrevem, então, o recurso 

especial de ARTUR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e outro, com 

fundamento nas letras "a" e "c" do permissivo constitucional, no qual alegam maltrato 

aos arts. 131, 354 e 535, I e II, do Código de Processo Civil; ao art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor; ao art. 177 do Código Civil de 1916 e argumentam com dissídio 



jurisprudencial em relação a acórdãos desta Corte, do Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Assinalam os recorrentes, de início, padecer o 

aresto recorrido de omissão, porquanto não toma em conta o fato de ser objetiva a 

responsabilidade do banco recorrido. Além disso, não se pronuncia sobre o depoimento 

pessoal do autor em sua integralidade, ou sobre a incidência do disposto no art. 177 do 

Código Civil de 1916 à espécie. Aduzem, por outro lado, que o aresto recorrido, ao 

exigir comprovação da culpa da entidade financeira, viola o art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Afirmam, ainda, ser vedado ao julgador examinar apenas parte 

da prova, devendo se debruçar sobre todo o conjunto fático-probatório trazido aos 

autos. Assim, ao invés de considerar apenas parte do depoimento pessoal do autor, 

entendem que deveria o Tribunal de origem analisar as demais provas dos autos. 

Lembram que nem mesmo a confissão libera o julgador desse ônus. Asseveram, de 

outra parte, ter havido maltrato à norma que preconiza a indivisibilidade da confissão. 

Mais não fosse, relatam ter a Corte Paulista incorrido em erro de fato ao concluir, 

diante da análise do depoimento pessoal do autor, usufruir sua filha de autorização 

para realizar transferências bancárias de forma verbal, circunstância jamais admitida 

em referida prova oral. Por fim, assinalam que o Tribunal de origem inova em sede de 

prescrição ao entender que ao final de cada ano, ao realizar a declaração de ajuste do 

imposto de renda, o correntista não somente conhece, mas também concorda com a 

movimentação financeira efetivada pelos bancos. Apontam que o prazo para requerer 

indenização por eventuais perdas é de vinte anos e não de um ano, a vingar a tese da 

Corte Paulista. Contra-razões às fls. 2047/2087. Afirma o recorrido, em resumo, que se 

algum prejuízo houve é de responsabilidade dos recorrentes, ressaltando agir apenas 

dentro dos padrões combinados com os clientes. Ressalta não ter sido atacado 

fundamento suficiente à manutenção do acórdão, consubstanciado na conclusão de 

que "o prejuízo não decorre das transferências, mas sim das fraudes praticadas pela 

filha do embargado, o que afasta o nexo causal entre o fato imputado ao embargante 

(Banco) e o resultado danoso". Esclarece que, ao contrário do afirmado pelos 

recorrentes, os embargos de declaração opostos ao acórdão dos infringentes foram 

julgados por cinco juízes, não havendo que se falar em violação à determinação do 

Regimento Interno da Corte paulista. Assevera existirem diversas provas nos autos que 

confirmam deter a filha do autor poderes de administração da empresa recorrente. 

Aduz, por outro lado, que a indivisibilidade da confissão não se aplica ao juiz, que 

aprecia livremente a prova. Acusa estar os recorrentes se valendo de uso distorcido do 

instituto da prescrição, além de empregar argumento relativo à responsabilidade 

objetiva, questão jamais trazida a lume na presente demanda. Aponta, por fim, para a 

impossibilidade de conhecimento do recurso em face da incidência das vedações 

contidas nas súmulas 5 e 7 desta Corte e 283 do Supremo Tribunal Federal. Os autos 

ascenderam a esta Corte por força do provimento do AG 727.049/SP. É o relatório. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.021.605 - SP (2008/0004761-5). VOTO:  O EXMO. SR. 

MINISTRO FERNANDO GONÇALVES (RELATOR): Colhe-se dos autos que, desde 1982, 

eram mantidas, pela empresa autora e por seu sócio majoritário, Haroutiun Seferian, 

diversas contas junto ao banco réu, contas pessoa jurídica e contas pessoa física. 

Posteriormente, foi aberta uma conta garantia com a finalidade de fazer a cobertura 

das demais contas, eventualmente em descoberto, sem a necessidade de desmobilizar 

aplicações. Em julho de 1995, as partes firmaram documento autorizando o banco a 

efetuar transferências da conta garantia para as demais contas dos autores, bem 

como para a da filha de Haroutiun, Denise. Em junho de 1996, porém, Haroutiun teria 

percebido uma diferença de quase seis milhões de reais entre suas anotações pessoais 



relativas ao saldo das aplicações e o valor efetivamente depositado na instituição 

bancária. Daí ingressar com a presente ação, alegando terem sido feitas remessas 

indevidas pelo banco em favor de Denise, envolvida na fraude, e de terceira pessoa 

chamada Valdir. A Corte de origem, no julgamento dos embargos infringentes, conclui 

terem sido as transferências questionadas autorizadas verbalmente, praxe adotada 

entre as partes, consoante teria confessado o autor em seu depoimento pessoal, não 

sendo possível responsabilizar o banco por ter realizado a movimentação financeira 

sem autorização por escrito, conquanto seja esse o procedimento padrão. Feito esse 

breve apanhado, passo ao exame do especial. Sustentam os recorrentes, de início, 

haver omissão no julgado em relação às seguintes questões: (a) ser a responsabilidade 

do banco objetiva; (b) não ter sido o depoimento pessoal do autor avaliado em sua 

integralidade, e (c) estar sendo desrespeitado, de maneira transversa, o prazo 

prescricional vintenário. Do exame do julgado, porém, não se constatam os alegados 

vícios. Com efeito, a responsabilidade objetiva se finca em três pilares: conduta, nexo 

de causalidade e resultado. No caso dos autos, o Tribunal conclui pela ausência de 

conduta e não de culpa da instituição financeira, como se verá melhor adiante, razão 

pela qual não seria exigível tratar da questão sob esse enfoque. Vale esclarecer, por 

outro lado, que vigora no processo civil o princípio da persuasão racional, segundo o 

qual o juiz apreciará livremente a prova colhida para formar sua convicção, devendo, 

porém, indicar os motivos que o levaram à conclusão firmada. No caso em comento, a 

Corte paulista, avaliando soberanamente o conjunto fático-probatório dos autos, 

adota o entendimento de que foram autorizadas verbalmente as transferências 

bancárias questionadas, apontando o depoimento pessoal do autor como suporte para 

suas conclusões, restando, portanto, atendido o imperativo da motivação. Nesse 

passo, não caracteriza omissão o fato de a Corte não se manifestar sobre todo o 

conteúdo do depoimento, com o que vai prejudicada a tese de maltrato ao art. 535 do 

Código de Processo Civil, no particular. Por outro lado, no que respeita à aventada 

omissão acerca da prescrição, algumas ponderações parecem relevantes. Sustentam 

os recorrentes ter a Corte de origem reduzido o prazo prescricional de vinte anos para 

um ano ao afirmar "que as transferências foram realizadas ao longo dos anos de 1993 

e 1996, o que torna impossível a alegação de desconhecimento da movimentação 

financeira, pois necessária e indispensável sua análise, ao final de cada ano, para o 

ajuste relativo ao imposto de renda" (fls. 1882). É de se ver, porém, que a imediata 

ciência acerca de eventuais desfalques financeiros não obsta seja a ação de 

indenização proposta no prazo de vinte anos, entretanto, muito provavelmente, será 

cogitada a razão pela qual o ressarcimento do prejuízo não foi buscado desde logo. 

Esse questionamento em nada interfere no prazo prescricional, razão pela qual não era 

mesmo de se exigir que a Corte de origem se pronunciasse sobre a matéria contida no 

art. 177 do Código Civil de 1916. Ademais, sem pertinência o dissenso no que diz 

respeito à letra do art. 535 do Código de Processo Civil, pois o exame e debate acerca 

de eventual maltrato dessa norma legal reclama a apreciação das particularidades de 

cada caso, impedindo a demonstração da divergência em virtude da diversidade das 

hipóteses colocadas em confronto. Vencida a preliminar, passo ao exame do mérito. 

Sustentam os recorrentes não ser exigível prova da culpa da instituição financeira para 

se lhe imputar responsabilidade pelos desvios de dinheiro em vista do disposto no art. 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Apesar disso, o Tribunal paulista teria 

entendido de modo diverso, exigindo prova da conduta culposa do recorrido. Não creio 

que o acórdão recorrido esteja fincado na exigência da comprovação da culpa para 

eximir o banco recorrido do dever de indenizar. Com efeito, para caracterização da 

responsabilidade objetiva é necessário que se comprove a conduta do agente e seu 



nexo de causalidade com o resultado danoso, sem que se cogite de culpa ou dolo. 

Assim, ao se aplicar a teoria da responsabilidade objetiva ao caso em comento, o que 

se exigiria dos autores é a prova da conduta, isto é, da realização de transferências 

financeiras sem autorização do titular das contas, e seu nexo de causalidade com o 

resultado, qual seja, com o prejuízo experimentado pelo cliente. No entender da Corte 

paulista, porém, não restou comprovada a conduta lesiva, porquanto as transferências 

teriam sido efetivadas mediante autorização, remontando o prejuízo experimentado 

pelos recorrentes às fraudes perpetradas pela filha do autor. Assim, sob o enfoque da 

teoria da responsabilidade objetiva nada haveria a reparar no aresto recorrido, do qual 

transcrevo o seguinte trecho, para melhor compreensão do tema, verbis : "Daí porque, 

não vislumbrando conduta que pudesse ser imputada ao banco, vez que o prejuízo 

decorre não das transferências, mas sim das fraudes praticadas pela filha do 

embargado, o que afasta o nexo causal entre o fato imputado ao embargante e o 

resultado danoso, pelo meu voto, e sempre respeitando o douto entendimento dos 

ilustres juízes relator e revisor, acolho os embargos para inverter o julgado, na esteira 

do voto do eminente Juiz Marciano da Fonseca, prejudicada a análise da matéria 

acessória da condenação (item 4 dos embargos)." (fls. 1883 - grifo nosso). Aduzem os 

recorrentes, por outro lado, que o depoimento pessoal do autor foi o único meio de 

prova a embasar o acolhimento dos infringentes, o que acarretaria maltrato ao art. 

131 do Estatuto Processual, porquanto o magistrado, apesar de poder avaliar 

livremente a prova dos autos, deve atentar para todo o seu conjunto. Como referido 

alhures, o juiz está obrigado a expor as razões de seu convencimento, mas não é 

exigível que se manifeste, uma a uma, sobre todas as provas trazidas aos autos. 

Ademais, o convencimento baseado em prova única não significa terem as demais 

carecido de análise, mas tão-somente que a eleita se sobrepôs às demais. De todo 

modo, a confissão não foi o único fundamento para a decisão recorrida, consoante se 

colhe do seguinte trecho do julgado, verbis : "Some-se, a confissão constatada nos 

autos, o fato de que as transferências foram realizadas ao longo dos anos de 1993 e 

1996, o que torna impossível a alegação de desconhecimento da movimentação 

financeira, pois necessária e indispensável sua análise, ao final de cada ano, para o 

ajuste relativo ao imposto de renda." (fls. 1882). De outra parte, em relação ao art. 

354 do Código de Processo Civil, não especificam os recorrentes as razões pelas quais 

referido dispositivo legal teria sido violado (fls. 1977), o que atrai a incidência da 

súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Cumpre assinalar, de todo modo, que a 

confissão pode estar inserta em apenas um trecho do depoimento e a regra da 

indivisibilidade se dirige às partes. No que respeita à existência de erro de fato no 

aresto recorrido, "visto que do que se depreende do depoimento pessoal do co-autor é 

que o mesmo nunca afirmou que sua filha tinha autorização para realizar 

transferências, muito menos por ordem verbal!" (fls. 1979), verifica-se que os 

recorrentes intencionam, na realidade, o reexame das provas dos autos de modo a que 

sejam afastadas as conclusões consignadas no aresto recorrido, providência que 

encontra óbice na súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE FATO. 

INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. 1. Erro, corrigível a qualquer tempo, é o 

decorrente de equívoco evidente, de erro datilográfico, aritmético, perceptível primus 

ictus oculi, porque se grafou idéia ou juízo diverso daquele pretendido, em nada se 

identificando com a pretensão de ver interpretados de forma diversa de como o foram 

no deslinde da questão federal, pelo órgão julgador, dispositivos de lei aplicáveis, que 

outra coisa não é que nítida pretensão de reexame meritório do decisum. 2. Não há 

erro qualquer na decisão que, de modo suficientemente claro e fundamentado, decide 



que é devido o reajuste de 28,86% sobre a RAV, desde que a retribuição passou a ser 

paga em valor fixo, nos termos da Medida Provisória nº 831/95, salvo no que já houver 

sido utilizado na sua base de cálculo, pena de bis in idem, consoante reiterada 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A pretensão de reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum à luz dos argumentos reinvocados, na 

busca de decisão infringente, é estranha ao âmbito de cabimento dos embargos 

declaratórios, definido no artigo 535 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de 

declaração rejeitados." (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 425.050/ RS, Rel. Ministro 

HAMILTON CARVALHIDO, Sexta Turma, DJe 07/04/2008). Quanto ao tema da 

prescrição, nada mais há a acrescentar além do quanto dito em preliminar. Por fim, no 

que diz com o dissídio jurisprudencial, os acórdãos trazidos a confronto não se 

assentam sobre a mesma base fática do aresto recorrido. Com efeito, no primeiro 

acórdão proveniente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 

(apelação cível 1998.01.1.036845-5), resta consignado não ter havido autorização 

para transferência da conta do titular para a de sua esposa (fls. 2007), enquanto no 

caso dos autos teria havido autorização verbal, procedimento rotineiramente adotado 

entre as partes e, nesse contexto, tido por suficiente para afastar a necessidade de 

permissão por escrito. Do mesmo modo, o aresto do Tribunal maranhense cuida de 

hipótese em que a conta pertence a pessoa física, sendo o titular o único autorizado a 

realizar movimentações, não se cogitando, ademais, da existência de permissão verbal 

para o banco efetuar transações. O caso em comento, entretanto, retrata hipótese na 

qual há contas pessoa física e contas pessoa jurídica, sendo essas últimas 

movimentadas também pela filha do autor, na qualidade de administradora da 

empresa, que deteria autorização expressa para esse fim, além de haver permissão 

escrita e verbal para o banco realizar movimentações entre as contas (fls. 1882). No 

segundo paradigma oriundo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, consta terem as 

transferências se dado para conta corrente de terceiro sem permissão verbal ou 

escrita, enquanto na hipótese dos autos, as transferências teriam sido autorizadas, 

ainda que por meio verbal, prática comum, consoante já afirmado, no relacionamento 

das partes. Cuida o julgado carioca, a seu turno, de transferência em que um titular 

requer o retorno de valores anteriormente depositados em conta de terceiro, 

movimentação efetivada pela instituição financeira sem consulta a esse terceiro 

referido. Assim, conquanto esteja consignado no aresto que "o dinheiro do correntista, 

depositado em banco, não está sujeito, sob pena de falência da credibilidade do 

sistema, em ser retirado, sem que haja documento expresso, cheque ou autorização 

assinada pelo próprio ou quem legalmente tenha poderes" (fls. 2032), não se cogita 

nesse acórdão, assim como nos anteriores, da peculiaridade que marca o presente 

caso, qual seja, a rotineira concessão de autorização verbal para a movimentação das 

contas do titular, fator preponderante para o afastamento da necessidade de 

permissão por escrito. Não conheço do recurso especial.  

 

111. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

TRANSAÇÃO BANCÁRIA PELA INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR. DANO 

MORAL. QUANTIFICAÇÃO. DUPLA FINALIDADE. A responsabilidade dos prestadores de serviços 

é objetiva (art. 14 do CDC), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao 

fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. A prestação de serviços bancários pela rede mundial de computadores está 

diretamente ligada a idéia de segurança e proteção. Ao possibilitar ao cliente o uso do 

computador para realizar consultas e transações monetárias a instituição financeira assume 

todos os riscos de eventuais danos. O serviço deve oferecer segurança e credibilidade para o 



consumidor, simples usuário de uma ferramenta criada e mantida pela instituição, sob pena de 

caracterizar serviço defeituoso, na forma do parágrafo primeiro do art. 14 do CDC. A 

responsabilidade somente é excluída quando o fornecedor comprovar que o dano adveio de 

culpa exclusiva do consumidor ou que o defeito inexistiu. O dano moral constitui a lesão à 

integridade psicofísica da vítima. A integridade psicofísica, por sua vez, é o direito a não sofrer 

violações em seu corpo ou em aspectos de sua personalidade, aí incluídos a proteção 

intimidade, a honra, vida privada. Violada a integridade psicofísica (lesão ao corpo ou à 

personalidade) resta configurado o dano moral, independentemente da existência de dor ou 

sofrimento. Estes sentimentos, que nada mais são do que possível consequência do dano moral, 

passam a ser analisados unicamente no instante da quantificação do valor indenizatório. Em 

razão da inserção indevida no SPC, o recorrido teve seu nome veiculado no comércio como 

inadimplente, fato que violou a honra, aspecto integrante da integridade psicofísica e 

caracterizador do dano moral. A reparação moral tem função compensatória e punitiva. A 

primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das 

condições pessoais da vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e 

preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. (TJMG; APCV 

1.0693.07.064115-6/0011; Três Corações; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio 

Marques; Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0693.07.064115-6/001(1); Três Corações; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 11/03/2010; DJEMG 

30/03/2010). EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - INSCRIÇÃO NO SPC - TRANSAÇÃO BANCÁRIA PELA INTERNET - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONSUMIDOR - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - 

DUPLA FINALIDADE. A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 

do CDC), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao 

fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação de serviços. A prestação de serviços bancários pela rede mundial de 

computadores está diretamente ligada a idéia de segurança e proteção. Ao possibilitar 

ao cliente o uso do computador para realizar consultas e transações monetárias a 

instituição financeira assume todos os riscos de eventuais danos. O serviço deve 

oferecer segurança e credibilidade para o consumidor, simples usuário de uma 

ferramenta criada e mantida pela instituição, sob pena de caracterizar serviço 

defeituoso, na forma do parágrafo primeiro do art. 14 do CDC. A responsabilidade 

somente é excluída quando o fornecedor comprovar que o dano adveio de culpa 

exclusiva do consumidor ou que o defeito inexistiu. O dano moral constitui a lesão à 

integridade psicofísica da vítima. A integridade psicofísica, por sua vez, é o direito a 

não sofrer violações em seu corpo ou em aspectos de sua personalidade, aí incluídos a 

proteção intimidade, a honra, vida privada. Violada a integridade psicofísica (lesão ao 

corpo ou à personalidade) resta configurado o dano moral, independentemente da 

existência de dor ou sofrimento. Estes sentimentos, que nada mais são do que possível 

consequência do dano moral, passam a ser analisados unicamente no instante da 

quantificação do valor indenizatório. Em razão da inserção indevida no SPC, o recorrido 

teve seu nome veiculado no comércio como inadimplente, fato que violou a honra, 

aspecto integrante da integridade psicofísica e caracterizador do dano moral. A 

reparação moral tem função compensatória e punitiva. A primeira, compensatória, 

deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da 

vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, pois 

visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0693.07.064115-6/001 - COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES - APELANTE(S): BANCO ITAU 



S/A - APELADO(A)(S): ITAMAR MOREIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO 

MARQUES. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador JOSÉ 

AFFONSO DA COSTA CÔRTES , na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 11 

de março de 2010. DES. TIBÚRCIO MARQUES – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. 

DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO -  Trata-se de apelação interposta à sentença que, 

nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por Itamar 

Moreira em face do Banco Itaú S/A, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, 

para condenar o réu a cancelar as transações questionadas, além dos juros, taxas e 

encargos delas decorrentes. Também condenou o réu a pagar indenização no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. Na sentença (f. 181-189), a Juíza 

de primeiro grau entendeu que é de responsabilidade exclusiva do banco a segurança 

do tráfego de informações de seus clientes na internet. Eventuais prejuízos causados 

aos correntistas por falha na prestação do serviço lhe impõe o dever de indenizar os 

danos. Inconformado, o réu interpôs apelação (f. 191-216), alegando a ausência dos 

requisitos específicos para a concessão da tutela antecipada deferida às f. 92-93. 

Sustenta que inexistem dano material e ato ilícito, bem como que, eventuais prejuízos, 

decorreram da negligência do autor, sendo o resultado decorrência de sua culpa 

exclusiva. Relativamente ao valor da condenação, alega que a quantia produz um 

locupletamento indevido, razão pela qual pede a aplicação do princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma ainda que inexistem motivos para 

fixação elevada dos honorários advocatícios. Por fim, pleiteia o provimento do recurso 

para reformar totalmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos de 

danos materiais e morais, condenar o autor por litigância de má-fé bem como nas 

custas processuais e honorários advocatícios. Na eventualidade de confirmação da 

sentença, requer novos arbitramentos dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões 

(f. 218-222), o autor pugna a manutenção da sentença recorrida. Em síntese, este é o 

relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. 1 - Da 

Tutela Antecipada. O banco apelante insurge-se quanto ao deferimento da tutela 

antecipada concedida à f. 92/93, ao argumento de que inexistem os pressupostos 

indispensáveis à referida medida de urgência. A matéria impugnada não pode ser 

debatida em apelação, em virtude da ocorrência da preclusão. Caberia ao banco 

interpor o recurso apropriado a tempo e modo. Transcorrido in albis o prazo, operou-se 

a preclusão, fenômeno o qual impede a reapreciação da matéria, nos termos do art. 

183 do CPC. 2 - Da Responsabilidade Civil. Trata-se de ação de indenização por danos 

material e moral. Sustenta o apelado que, em 01/06/2007, foi vítima de contratação 

fraudulenta via internet, consistente em um empréstimo do valor de R$ 5.770,00, em 

seu nome, e transferência de R$ 1.400,00 de sua conta corrente para conta de terceiro 

desconhecido, do mesmo banco, em outro Estado. Alega que, apesar de tais operações 

terem sido consideradas suspeitas pelo próprio banco, este deixou de reparar os danos. 

Inicialmente, insta pontuar que a relação jurídica deduzida em juízo é de consumo, 

uma vez que o apelado/autor enquadra-se no conceito do consumidor previsto no art. 

2º, caput, do CDC (destinatário final fático - corrente finalista) e o banco apelante na 

definição de fornecedor do art. 3º do CDC. Além disso, a Súmula nº 297 do STJ dispõe 

que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. A 

responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (art. 14 do CDC), razão pela 

qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador de serviço reparar 

os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O 

serviço é defeituoso, conforme parágrafo primeiro do dispositivo indicado, quando não 



fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. A prestação de serviços 

bancários pela rede mundial de computadores está diretamente ligada a idéia de 

segurança e proteção. Ao possibilitar ao cliente o uso do computador para realizar 

consultas e transações monetárias a instituição financeira assume todos os riscos de 

eventuais danos. Com o passar dos tempos, os bancos perceberam que atender todas 

as pessoas na própria agência gera enormes custos. A alternativa foi criar mecanismos 

para o cliente realizar suas operações sem a necessidade de comparecer à agência. Em 

consequência, surgiram os caixas eletrônicos e, mais tarde, a adoção da rede mundial 

de computadores como meio de atender a demanda dos clientes. Tais medidas 

possibilitaram reduzir as elevadas despesas para a manutenção de agências bancárias 

e, ao mesmo, tempo ampliar o número de clientes sem provocar aumento da infra-

estrutura. Entretanto, ao oferecer o serviço pela internet tem o banco a obrigação de 

assumir os riscos do empreendimento, respondendo objetivamente, na forma do art. 

14 do CDC. O serviço deve oferecer segurança e credibilidade para o consumidor, 

simples usuário de uma ferramenta criada e mantida pela instituição, sob pena de 

caracterizar serviço defeituoso, na forma do parágrafo primeiro do art. 14 do CDC. A 

responsabilidade do banco somente é excluída se comprovar que o dano adveio de 

culpa exclusiva do consumidor ou que o defeito inexistiu. Assim, comprovada, pelo 

consumidor, a existência do fato e do dano, cabe ao banco demonstrar qualquer das 

hipóteses excludentes da responsabilidade. No caso sob julgamento, o recorrido 

comprovou a ocorrência do empréstimo da quantia de R$ 5.770,00 e da transferência 

do valor de R$ 1.400,00 realizadas por meio da internet (f. 11/12). Com efeito, 

permitindo que terceiro falsário firmasse contrato de empréstimo e transferisse 

dinheiro para outra conta, houve falha na segurança do serviço, motivo pelo qual resta 

configurado o defeito no serviço, nos moldes do art. 14, § 1º do CDC. Logo, em sendo 

defeituoso o serviço prestado, assim como, presente a conduta, o nexo causal e o 

dano, caracterizada está a responsabilidade civil do apelante que, por expressa 

disposição do art. 14, caput, do CDC, dispensa a comprovação da culpa. Caberia ao 

banco demonstrar a culpa exclusiva do apelado ou qualquer outra excludente de 

ilicitude, fato que não ocorreu nos autos, razão pela qual cabe à ele o dever de 

indenizar. 3 - Do Dano Moral. O dano moral constitui a lesão à integridade psicofísica 

da vítima. A integridade psicofísica, por sua vez, é o direito a não sofrer violações em 

seu corpo ou em aspectos de sua personalidade, aí incluídos a proteção intimidade, a 

honra, vida privada, liberdade. Muito se diz que o dano moral é a dor e o sofrimento. 

Todavia, tais sentimentos não podem ser entendimentos como lesão, mas sim 

repercussão, consequência a uma violação à personalidade ou a lesão corporal. Com 

efeito, a violação à honra da pessoa, como, por exemplo, a anotação indevida do nome 

de alguém no cadastro restritivo ao crédito, pode ou não gerar dor e sofrimento. Tais 

sentimentos são irrelevantes a configuração do dano moral que ocorre com a simples 

infração à integridade psicofísica. Destarte, violada a integridade psicofísica (lesão ao 

corpo ou à personalidade) resta configurado o dano moral, independentemente da 

existência de dor ou sofrimento. Estes sentimentos, que nada mais são do que possível 

consequência do dano moral passam a ser analisados unicamente no instante da 

quantificação do valor indenizatório. No caso sob julgamento, as operações bancárias 

realizadas por falsário provocaram a inserção indevida do nome do recorrido no SPC (f. 

66/67). Em razão dessa anotação indevida, o recorrido teve seu nome veiculado no 

comércio como inadimplente, fato que violou a honra, aspecto integrante da 

integridade psicofísica. Diante disso, fácil concluir que a apelada sofreu dano moral. 

Relativamente à mensuração dos danos morais, deve-se ressaltar que a reparação 

moral tem função compensatória e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser 



analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da vítima. O 

exame da extensão do dano leva em conta o bem jurídico lesado, como por exemplo, a 

honra, a intimidade, lesão corporal, etc. Já as condições pessoais da vítima é o critério 

que pesquisa a situação do ofendido antes e depois da lesão. A finalidade punitiva, por 

sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, motivo pelo qual visa desestimular o 

ofensor a reiterar a conduta ilícita. Nesse ponto, observa-se a condição econômica do 

ofensor e o grau de culpa do agente. No caso dos autos, verifica-se que, sob o ângulo 

compensatório o valor fixado pela Juíza a quo, R$ 10.000,00, mostra-se adequado, 

uma vez que o bem jurídico lesado - honra - foi atingido de forma leve, haja vista a 

inexistência de prova quanto à repercussão da inscrição no SPC. No tocante à função 

punitiva da reparação moral, percebe-se que a referida importância também se revela 

conveniente, visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta do apelante, a 

fim de que atue com mais prudência e em respeito à Lei nº 8.078/90. Além disso, o 

apelante é instituição de grande porte. Assim, deve-se manter o valor fixado pelo juiz a 

quo. No tocante aos danos materiais, o efetivo prejuízo (transferência da quantia de 

R$ 1.400,00) está representado pelo extrato bancário de f. 11. 4 - Dispositivo. Ante o 

exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Custas pelo banco apelante. Votaram de 

acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO. 

SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0693.07.064115-6/001 

 

112. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SPC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSUMIDOR. DANO MORAL. INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. 

QUANTIFICAÇÃO. DUPLA FINALIDADE. A responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva 

(art. 14 do CDC), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao 

fornecedor reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços. O dano moral constitui a lesão à integridade psicofísica da vítima. A integridade 

psicofísica, por sua vez, é o direito a não sofrer violações em seu corpo ou em aspectos de sua 

personalidade, aí incluídos a proteção intimidade, a honra, vida privada. Em razão da inserção 

indevida no SPC, o recorrido teve seu nome veiculado no comércio como inadimplente, fato que 

violou a honra, aspecto integrante da integridade psicofísica e caracterizador do dano moral. 

Violada a integridade psicofísica (lesão ao corpo ou à personalidade) resta configurado o dano 

moral, independentemente da existência de dor ou sofrimento. Estes sentimentos, que nada 

mais são do que possível conseqüência do dano moral, passam a ser analisados unicamente no 

instante da quantificação do valor indenizatório. A reparação moral tem função compensatória 

e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e 

das condições pessoais da vítima. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e 

preventivo, pois visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. (TJMG; APCV 

1.0512.09.066098-0/0011; Pirapora; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; 

Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

113. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. ADMINISTRADORA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE (ART. 14, CDC). INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO INSCRITO. 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. Em se tratando de responsabilidade contratual, sob a égide do 

Código de Defesa do Consumidor, para que haja o dever de indenizar, basta se comprovar a 

falha no serviço prestado e o dano dele decorrente, sendo desnecessário se indagar sobre a 

existência de culpa (art. 14, CDC). Se o nome da parte é indevidamente mantido nos cadastros 

de proteção ao crédito após o pagamento do débito que ensejou a negativação, devida se 



mostra a indenização por danos morais, uma vez que a inscrição indevida é suficiente para 

configuração do dano moral. O quantum indenizatório por dano moral não deve ser a causa de 

enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido de punição. 

(TJMG; APCV 1.0145.08.500761-8/0011; Juiz de Fora; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.08.500761-8/001(1); Juiz de Fora; Décima 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 25/02/2010; DJEMG 

30/03/2010). EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NO 

SERVIÇO - ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE (ART. 14, 

CDC) - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO DE 

PAGAMENTO DE DÉBITO INSCRITO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO. Em se tratando 

de responsabilidade contratual, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, para 

que haja o dever de indenizar, basta se comprovar a falha no serviço prestado e o dano 

dele decorrente, sendo desnecessário se indagar sobre a existência de culpa (art. 14, 

CDC). Se o nome da parte é indevidamente mantido nos cadastros de proteção ao 

crédito após o pagamento do débito que ensejou a negativação, devida se mostra a 

indenização por danos morais, uma vez que a inscrição indevida é suficiente para 

configuração do dano moral. O 'quantum' indenizatório por dano moral não deve ser a 

causa de enriquecimento ilícito nem ser tão diminuto em seu valor que perca o sentido 

de punição. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.500761-8/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA 

- APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): ELI CARLOS DE OLIVEIRA 

MATTOS - RELATOR: EXMO. SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, sob a Presidência do Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO , incorporando 

neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 25 

de fevereiro de 2010. DES. VALDEZ LEITE MACHADO – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. 

O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO: VOTO -  Eli Carlos de Oliveira Mattos ajuizou ação 

de indenização por danos morais em face de Itaucredicard Banco S.A., alegando que 

era cliente da ré e que por motivos alheios a sua vontade ficou inadimplente, contudo, 

disse que liquidou sua dívida em 13-10-08. Aduziu que, após quitar seu débito e 

apresentar a quitação imediatamente à agência credora, lhe foi informado que seu 

CPF seria excluído do Serasa no prazo máximo de cinco dias úteis, entretanto, mesmo 

após 28 dias seu CPF continuava inscrito em referido cadastro. Afirmou que, por ter a 

ré mantido seu nome nos cadastros de restrição ao crédito indevidamente, foi 

impedido de abrir crediário em uma loja de produtos eletrônicos no dia 10-11-08, o que 

lhe causou prejuízos de ordem moral. Asseverou que compareceu ao Serasa 

novamente no dia 24-11-08 para tentar solucionar o óbice, no entanto, não logrou 

êxito. Disse ter direito ao recebimento de indenização a título de danos morais, nos 

termos da Constituição Federal e lei civil. Por fim, requereu a procedência do pedido, 

para que a ré fosse condenada a lhe pagar indenização por danos morais. Às f. 29-44, 

a ré apresentou contestação, alegando estar ausente no caso em comento o dano 

moral alegado, uma vez que não há nos autos qualquer prova de que ela teria 

prejudicado a normalidade da vida pessoal ou social do autor. Afirmou, ainda, que não 

praticou qualquer ato ilícito. Ao final, requereu a improcedência do pedido inicial. Às f. 

54-58, sobreveio aos autos a r. sentença, em que o MM. Juiz julgou o pedido 

procedente, para confirmar, em definitivo, os efeitos da tutela concedida no sentido de 

excluir o nome do autor dos cadastros restritivos ao crédito, além de ter condenado a 



ré a indenizá-lo por danos morais na quantia de R$5.000,00, atualizada a partir da 

sentença, pelos índices da CGJ, mais juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou 

a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou 

em 15% sobre o valor total da condenação. Inconformada com a r. sentença, a ré 

apelou, alegando que não há ato ilícito no caso em julgamento, sendo que quando 

negativou o nome do apelado, seu nome já estava inserido nos cadastros negativos de 

crédito. Aduziu, ainda, que, os demais requisitos ensejadores da responsabilidade civil 

também não restaram demonstrados no caso. Definiu a diferença entre o dano moral e 

o mero aborrecimento, que ocorreu in casu. Em caso de manutenção da condenação, 

requereu a redução do quantum indenizatório. Por fim, pugnou pelo provimento do 

recurso, com a consequente reforma da r. sentença combatida. O apelado não 

apresentou contrarrazões, apesar de ter sido devidamente intimado. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Cinge-se a questão dos 

autos de pedido de indenização por danos morais em decorrência da manutenção do 

nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito pela instituição ré, 

administradora de cartão de crédito, mesmo após o pagamento de débito por parte do 

autor. Assim, trata-se o caso de relação de consumo, em que se aplicam as normas 

consumeristas, pelo que não há que se indagar a respeito da culpa da apelante, eis 

que, in casu, a sua responsabilidade decorre, exclusivamente, em razão da falha na 

prestação do serviço, pois tal se dá diante da expressa previsão do artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor, que determina que o fornecedor responde, 

independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores em razão do 

defeito do serviço, dentre outras hipóteses. A propósito, nesse sentido, já se 

pronunciou o mestre Cavalieri Filho que assevera: "Em face do disposto no § 3º do art. 

14 do Código do Consumidor, somente se provar que o defeito não existiu, ou, então, a 

culpa exclusiva do cliente ou de terceiro, poderá o banco afastar o seu dever de 

indenizar os danos causados ao correntista, normalmente morais, pela indevida 

devolução do cheque. A falha no sistema, à toda evidência, configura inadimplemento 

da obrigação de resultado do banco, ensejando a sua obrigação de indenizar" (in 

"Programa de Responsabilidade Civil", 2. ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2000, p. 299).  

Forçoso concluir que, estando a discussão em pauta respaldada em relação contratual, 

o dever da apelante de reparar o alegado dano moral surge exclusivamente em razão 

da falha do serviço. No caso dos autos, nota-se claramente a falha da apelante ao não 

retirar o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito após o pagamento de 

débito pelo mesmo. Ressalte-se que, além de o pagamento da dívida ter sido 

comprovado nos autos em epígrafe, bem como a manutenção de dita inscrição após a 

quitação da dívida, conforme se extrai de documentos de f. 16-20, a ré, ora apelante, 

não nega a inscrição e manutenção indevida de referida inscrição, tendo apenas 

afirmado que não cometeu ato ilícito, sendo que o nome do autor já possuía outras 

inscrições antes da efetuada por ela, além de ter dito que não restou demonstrado no 

caso sub judice os alegados danos morais, mas tão-somente meros aborrecimentos. 

Contudo, a meu ver, em que pese as alegações da ré, entendo que não lhe assiste 

razão, eis que, a própria apelante confessou que tenha inserido o nome do autor nos 

cadastros restritivos, o mantendo mesmo após a quitação do débito desse, o que 

configura, indubitavelmente, ato ilícito, não havendo que se falar em ausência do 

mesmo em decorrência de inscrições anteriores que não guardam relação alguma com 

o débito que gerou a inscrição do autor discutida nos presentes autos, o qual foi 

posteriormente quitado. Quanto ao dano, como se sabe, é toda ofensa a um bem 

jurídico, ou seja, existe o dano toda vez que existe uma lesão a um bem jurídico. Ora, 

os fatos narrados na inicial, que foram comprovados com os documentos acostados à 



mesma e confirmados pela ré, revelam uma lesão à imagem e à honra do apelado, 

sendo que a inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito 

é motivo suficiente para a configuração do dano moral, sendo presumido o abalo de 

crédito. Destarte, tendo restado configurado o ato ilícito por parte da ré, por ter 

mantido a inscrição do nome do autor mesmo após o pagamento da quantia devida 

por esse, bem como o nexo entre tal ato e os danos morais ocorridos em virtude da 

manutenção indevida, presentes os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela 

qual se impõe o dever de indenizar. Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados: 

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1- Após a 

quitação da dívida, é irregular a manutenção da inscrição do nome da parte nos 

órgãos de proteção ao crédito, cabendo à instituição que efetuou a anotação 

providenciar a baixa. 2- Se o nome da parte é indevidamente mantido nos cadastros de 

proteção ao crédito, já que o débito que ensejou a negativação foi pago, devida se 

mostra a indenização por danos morais. 3- O dano moral pautado na ofensa à honra e 

ao sentimento de dignidade da pessoa decorre da própria negativação injusta junto a 

órgãos de proteção ao crédito, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pela 

parte" (TJMG, AC n. 2.0000.00.514583-3/000, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro 

Bernardes, J. 10-01-2006). "DANO MORAL. CADASTRAMENTO INDEVIDO SPC. 

NEGLIGÊNCIA DA RÉ EM PROCEDER INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE 

RESTRIÇÃO AO CREDITO, POR DÍVIDA QUE ESTAVA DEVIDAMENTE QUITADA. DANO IN 

RE IPSA. Em que pese alegue a parte demandada que tenha a parte autora digitado o 

número do código de barras equivocadamente, restando paga parcela diversa da que 

pretendia, não procedendo o demandado a baixa do valor e mantendo a inscrição de 

forma indevida, deve responder pelo pedido de indenização por danos morais. 

Sentença reformada. RECURSO PROVIDO" (Recurso Cível n. 71001538834, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, 

Julgado em 30-01-2008). Em relação ao quantum da indenização, vale lembrar que 

não há base fixada em lei para o arbitramento da condenação, cabendo ao Juiz agir 

com prudência, levando-se em conta as condições econômicas das partes e o reflexo 

do ato danoso na pessoa atingida, a fim de se evitar arbitramento muito elevado que 

poderá se transformar, em enriquecimento ilícito da pessoa ofendida ou 

descaracterizar o sentido de punição se for um valor muito reduzido. A esse respeito, 

lição de Maria Helena Diniz: "A fixação do quantum competirá ao prudente arbítrio do 

magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não 

contemplado legalmente a reparação correspondente será fixada por arbitramento 

(CC, art. 1553, RTJ, 69: 276, 67: 277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista 

determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na 

indenização dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo 

como o lesante deve reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição 

social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender; culpa ou dolo) ou 

objetivos (situação econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da 

ofensa). Na avaliação do dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma 

reparação equitativa, baseada na culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e 

na capacidade econômica do responsável. Na reparação do dano moral o juiz 

determina, por eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum 

da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não se equivalente, por ser 

impossível tal equivalência" (in "Curso de Direito Civil Brasileiro", São Paulo, Saraiva, 

1990, v. 7 p "Responsabilidade Civil", 5ª ed. p. 78/79). No mesmo sentido, colaciono os 



seguintes arestos:  "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO E 

MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. CARÁTER PEDAGÓGICO. A simples 

inscrição irregular no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é razão suficiente 

para a condenação ao ressarcimento de danos morais, que, nessa hipótese, são 

presumidos. Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os 

critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num valor que tenha 

realmente o condão de reparar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da 

conduta ilícita a violar novamente o direito à honra e à imagem de outrem" (TJMG, AC 

n. 1.0040.05.035298-4/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Generoso Filho, J. 13-11-2007). 

"CIVIL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COBRANÇA VEXATÓRIA DE 

DÍVIDA PAGA - DANO CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO DOS 

PEDIDOS DE REDUÇÃO E DE MAJORAÇÃO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - 

RECURSOS NÃO PROVIDOS. Enseja reparação moral a cobrança indevida e vexatória de 

dívida. Em se tratando de dano moral, o quantum indenizatório deve seguir os critérios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo fixado num valor que tenha realmente 

o condão de reparar o dano sofrido e, em contrapartida, inibir o autor da conduta 

ilícita a violar novamente o direito à honra e à imagem de outrem. A fixação do valor 

devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também 

para que o valor não seja irrisório. Recursos não providos" (TJMG, AC n. 

1.0024.06.061967-3/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino, J. 30-08-

2007). Em casos como o presente, tenho me manifestado no sentido de fixar o 

quantum indenizatório em R$9.300,00, contudo, como na r. decisão primeva a 

indenização foi fixada em R$5.000,00, há que ser mantido referido quantum, em 

decorrência do princípio do reformatio in pejus. Diante do exposto, nego provimento 

ao recurso, para manter a bem lançada sentença de primeiro grau. Custas recursais 

pela apelante. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): 

EVANGELINA CASTILHO DUARTE e ANTÔNIO DE PÁDUA. SÚMULA : NEGARAM 

PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0145.08.500761-8/001 

 

114. DANO MORAL. BANCO DE DADOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA POR DIVIDA JÁ PAGA. Pretensão 

de administradora de cartões de crédito em imputar responsabilidade exclusiva ao consumidor 

ou à empresa de cobrança. Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do 

Consumidor. Culpa configurada. Decisão mantida. Recurso improcedente. DANO MORAL. Banco 

de dados. Manutenção indevida por divida já paga Fixação do valor indenizatório em R$ 

10.000,00. Alegação de excesso. Impropriedade. Valor inferior ao parâmetro considerado pela 

Câmara. Ausência de recurso da autora. Condenação mantida. (TJSP; APL 991.06.023803-0; Ac. 

4355408; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 

02/02/2010; DJESP 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

n° 991.06.023803-0, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO 

PANAMERICANO S/A sendo apelado LINO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA). ACORDAM, 

em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de conformidade 

com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores RICARDO NEGRÃO (Presidente), JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO 



COSTA E PAULO HATANAKA. VOTO N° : 13.171. APEL. N° : 991.06.023803-0 - 

COMARCA: SÃO PAULO. APTE. : BANCO PANAMERICANO S/A. APDO. : LINO DA COSTA. 

DANO MORAL - Banco de dados - Manutenção indevida por divida já paga - Pretensão 

de administradora de cartões de crédito em imputar responsabilidade exclusiva ao 

consumidor ou à empresa de cobrança - Inaplicabilidade do art. 14, § 3o, II, do Código 

de Defesa do Consumidor - Culpa configurada – Decisão mantida - Recurso 

improcedente. DANO MORAL - Banco de dados - Manutenção indevida por divida já 

paga Fixação do valor indenizatório em R$ 10.000,00 - Alegação de excesso - 

Impropriedade - Valor inferior ao parâmetro considerado pela Câmara - Ausência de 

recurso da autora - Condenação mantida. Recurso de apelação interposto por Banco 

Panamericano contra a r. sentença proferida pelo Dr. Ary Casagrande Filho, MM. Juiz 

de Direito da 19a Vara Civel do Foro Central da Comarca de São Paulo que julgou 

procedente a ação "declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparação 

de danos morais e pedido de tutela antecipada" que lhe foi proposta pelo Sr. Lino da 

Costa. A r. sentença (fl. 103-107), de relatório adotado, considerou ter ficado 

demonstrado o pagamento de todas as parcelas do contrato firmado entre as partes, 

não se justificando a inscrição e manutenção do nome do autor nos cadastros 

restritivos. Publicada aos 30 de junho de 2006, sexta-feira (fl. 103), recorre 

tempestivamente aos 17 de julho de 2006 (fl. 109), juntando preparo (fl. 123-125) e 

suscitando- (a) o reconhecimento de que o apelado suportou meros aborrecimentos 

que a mesma teria dado causa! (b) redução do valor da condenação; (c) correção da 

"impropriedade na fixação da data de início de contagem dos juros e correção 

monetária incidentes sobre o valor da condenação" (fl. 122) e (d) prequestionamento 

do art. 186 do Código Civil. Contrarrazões em fl. 127-135. E o relatório. O objeto da lide 

é a inscrição do nome do autor relativamente à 9a parcela do contrato, vencida em 23 

de novembro de 2001, no valor de R$ 135,98. O autor afirma ter quitado todas as 

prestações e, embora o tenha feito com atrasos, seu nome permanecia inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito como demonstram os documentos juntados na inicial: 

em 27 de outubro de 2004, a pendência podia ser consultada no cadastro da Concentre 

(fl. 25) e em 28 de outubro de 2004, nos cadastros do SCPC (fl. 26). A parcela fora paga 

inicialmente com cheque n. 850072 que retornou sem fundos (fl. 3). Contudo, em 14 de 

dezembro de 2001, conforme documento emitido pelo Banco do Brasil, o titulo, entre 

outros, fora liquidado pelo correntista (fl. 20). O banco, em sua contestação, afirmou 

que a parcela n. 9 permanecia em aberto^ "não cumpriu o autor o contrato na sua 

integralidade, nem tampouco provou ter efetuado o pagamento da parcela n. 9, em 

aberto, cheque n. 850072" (fl. 57). Diante dessa afirmação, na impugnação à defesa, o 

autor trouxe aos autos declaração do Banco do Brasil em que se informa inexistir 

"cheque algum relacionado no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (fl. 84). 

Em nova consulta, por oficio judicial, a mesa agência bancária atesta que a inclusão no 

CCF se deu em 11 de dezembro de 2001 e sua exclusão três dias depois, em 14 de 

dezembro de 2001 (fl. 97). Diante da ampla documentação juntada, não havendo 

divergência quanto ao fato de que a parcela contestada fora paga com o mencionado 

cheque, conforme admite a contestação (fl. 57), não resta dúvida que, desde 14 de 

dezembro de 2001, o autor nada mais devia ao banco apelante. Certo é, pois, que 

desde a data da inclusão - novembro de 2001 (fl. 25 e 26 - até as datas das consultas 

juntadas na inicial (julho e outubro de 2004), o nome do autor permaneceu 

indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes. O valor fixado em primeira 

instância - dez mil reais – é compativel com o extenso período de inscrição, com a 

inércia da apelante e, ainda, com a omissão e a resistência em reconhecer o fato 

apesar de decorridos quase cinco anos desde o ingresso do pedido em Juizo. Por não se 



tratar de mero aborrecimento, a inscrição indevida acarreta a indenização por danos 

morais. Demonstrada a culpa da empresa requerida, de nenhum proveito a 

interpretação que a apelante quer dar ao art. 186 do Código Civil. O enunciado a que 

faz menção não se subsome ao fato demonstrado nos autos. Quanto ao nexo causai, 

duas são as considerações: (a) a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito pela 

existência de divida incontroversa é legitima, mas sua manutenção após a quitação do 

débito, em regra, mostra-se abusiva e autoriza pedido de indenização por dano moraL' 

(b) em relação à responsabilidade pela baixa do registro negativo, entende-se que é 

daquele que determina a anotação. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NA SERASA APÓS A QUITAÇÃO, 

POR LAPSO RAZOÁVEL. DANO INDENIZÁVEL. VALOR. REDUÇÃO. I. Constitui obrigação 

do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do 

devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, assim não 

procedendo em tempo razoável, responder pelo ato moralmente lesivo, indenizando o 

prejudicado pelos danos morais causados. II. Ressarcimento que deve ser proporcional 

à lesão, evitando enriquecimento sem causa. III. Recurso especial conhecido e 

parcialmente provido, para redução do valor indenizatório. (REsp 746.817/SC, Rei. 

Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 

18.09.2006 p. 327) Ementa: INDENIZATOR1A POR DANOS MORAIS – Duplicata 

mercantil - Manutenção indevida do protesto - Restrição cartorária que se mostrou 

legitima quando se encontrava a autora inadimplente. No entanto, a partir do 

momento do pagamento e quitação do título, cabia ao credor tomar providências no 

sentido do cancelamento do protesto - Responsabilidade do credor evidenciada - 

Jurisprudência do C. STJ no sentido de que havendo a quitação da divida, cabe ao 

credor proceder ao cancelamento do protesto - A indevida manutenção da restrição 

cartorária, após o pagamento da dívida, gera indenização por danos morais (Danum in 

re ipsa) - Proporcionalidade e Razoabilidade na fixação do quantum - Sentença 

reformada - RECURSO PROVIDO. (Apelação 7028348000; Relator Francisco Giaquinto; 

Comarca: Sorocaba; 20a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/05/2008; 

Data de registro: 20/06/2008). Ementa: Serasa e assemelhados - Mora da devedora, 

que autoriza o credor a tomar as medidas cabíveis para satisfação de seu crédito. - 

Obrigação da credora à baixa no Serasa, após o pagamento. – Obrigação do devedor 

de providenciar o cancelamento do protesto - Após o pagamento ou após acordo que 

diminui sensivelmente o valor da dívida, a manutenção da inscrição em cadastros tipo 

"Serasa"" é indevida, devendo o credor providenciar a "baixa" da anotação. A 

anotação deve espelhar a verdade, conforme determina o § Io do artigo 43 do Código 

de Defesa do Consumidor. A indenização fica mitigada vez que ainda há dívida 

pendente, fixada assim no valor correspondente a dois salários mínimos. O 

cancelamento do protesto é de responsabilidade do devedor e não do credor, conforme 

art. 2o da Lei 6.690/79. Como o valor da dívida foi sensivelmente diminuído, 

determina-se o cancelamento do protesto e a baixa das anotações, expedindo-se ofício 

judicial para tanto. Ante a sucumbência recíproca, dividem-se os consectários. – 

Recurso parcialmente provido, v.u. - (Apelação Com Revisão 771111009 ; Relator 

Manoel Justino Bezerra Filho! Comarca: São Paulo; 35a Câmara de Direito Privado; 

Data do julgamento: 09/06/2008; Data de registro: 10/06/2008). Verificada a ilicitude 

da manutenção de registro negativo depois da quitação da dívida e reconhecida a 

responsabilidade daquele que determina a anotação em proceder à baixa, reconhece-

se a possibilidade jurídica do pedido. Quanto aos juros e correção monetária, a r. 

sentença determinou a correção e a inclusão de juros desde a propositura da ação. 

Vale dizer, considerou que na data do ingresso em Juízo a medida do dano se avaliava 



pelo montante de R$ 10.000,00. Não há, nessa forma de fixação, inconvenientes. 

Trata-se tão somente de estabelecer parâmetros de valoração do prejuízo sofrido que, 

aliás encontram-se aquém dos estabelecidos nesta Câmara para casos assemelhados, 

para os quais se estabelece R$ 23.250,00 pautado nos seguintes critérios objetivos1 (a) 

a comprovada idoneidade do apelado, não elidida pelo recorrente; (b) o tempo em que 

o nome do consumidor permaneceu no rol de inadimplentes! (c) a extensão dos 

apontamentos! (d) a insegurança jurídica causada pela falta de cumprimento de seus 

compromissos com a clientela! (e) a relutância em reconhecer sua culpa pelo evento 

danoso nos quase quatro anos de existência do processo. Mantida, com esses 

fundamentos e à falta de recurso para majorar, a fixação de primeiro grau. Em razão 

do/éxposto, nega-se provimento ao recurso. 

Art. 15. (Vetado). 

Art. 16. (Vetado). 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do 

evento. 

Norma correlata: Súmula do TJRJ nº 129. 

Julgados 

115. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. FRAUDE. CONSUMIDOR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. À luz do art. 17 do CDC, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de 

consumo, vêm a sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que 

pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade. - Invocando 

abalizada doutrina e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de relação de consumo, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). (TJMG; AGIN 

1.0024.09.513935-8/0041; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia 

Maia; Julg. 18/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

116. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTESTO DE CHEQUE PRESCRITO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ART. 535 DO CPC E 2º, 3º, IV, 6º, CAPUT, 14 E 17 DO 

CDC, ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA Nº 284/STF. Solidariedade alegação de dissídio 

jurisprudencial - Necessidade de prequestionamento, também pela alínea "c" do permissivo 

constitucional - Óbice da Súmula nº 282/STF - Recurso improvido. (STJ; AgRg-Ag 1.221.689; 

Proc. 2009/0157713-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; Julg. 04/03/2010; DJE 

16/03/2010) 

 

 

117. INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONSUMIDOR EQUIPARADO. INJUSTA 

NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARÂMETROS. JUROS. TERMO INICIAL. 

HONORÁRIOS. Para beneficiar-se do art. 17 do CDC (consumidor-equiparado) deve a parte 

trazer, no mínimo, início de provas. A injusta inscrição em cadastros de proteção ao crédito gera 

o dever de indenizar, independentemente de prova do abalo à honra e à imagem. Compete ao 

julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular eqüitativamente os valores devidos, 

analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Nos termos da Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios contam desde o 



evento danoso (data da inscrição. Em ação condenatória, cujo pedido tenha sido julgado 

procedente, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, 

devendo-se combinar as regras contidas nos parágrafos 3º e 4º, do artigo 20, do CPC. (TJMG; 

APCV 1.0145.08.470371-2/0011; Juiz de Fora; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio Braga; 

Julg. 23/02/2010; DJEMG 15/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.08.470371-2/001(1); Juiz de Fora; Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio Braga; Julg. 23/02/2010; DJEMG 15/03/2010). 

EMENTA: INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONSUMIDOR EQUIPARADO – 

INJUSTA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - PARÂMETROS - JUROS - 

TERMO INICIAL - HONORÁRIOS.Para beneficiar-se do art. 17 do CDC (consumidor-

equiparado) deve a parte trazer, no mínimo, início de provas.A injusta inscrição em 

cadastros de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, independentemente de 

prova do abalo à honra e à imagem.Compete ao julgador, segundo o seu prudente 

arbítrio, estipular eqüitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do 

caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.Nos termos da Súmula nº 54 do STJ, os juros moratórios contam 

desde o evento danoso (data da inscrição.Em ação condenatória, cujo pedido tenha 

sido julgado procedente, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor 

da condenação, devendo-se combinar as regras contidas nos parágrafos 3º e 4º, do 

artigo 20, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.08.470371-2/001 - COMARCA DE JUIZ 

DE FORA - APELANTE(S): CREDIMATA COOP CRED RURAL SAO JOÃO NEPOMUCENO - 

APTE(S) ADESIV: ANTÔNIO FARIA DE SOUZA - APELADO(A)(S): CREDIMATA COOP CRED 

RURAL SAO JOÃO NEPOMUCENO, ANTÔNIO FARIA DE SOUZA - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório 

de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E AO 

RECURSO ADESIVO. Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2010. DES. JOSÉ ANTÔNIO 

BRAGA – Relator. NOTAS TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: VOTO - 

Cuida-se de Recursos de Apelação e Apelação Adesiva respectivamente interpostos por 

Cooperativa de Crédito Rural de São João Nepomuceno e Antônio Faria de Souza, nos 

autos da Ação de Indenização proposta pelo segundo em face do primeiro, perante o 

Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, tendo em vista o inconformismo 

com os termos da sentença de fs. 61/64, que julgou procedente o pedido inicial para: * 

Condenar o réu no pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 

11.625,00, atualizado pela correção monetária com índices do INPC e juros de mora 

simples de 1% ao mês a partir da prolação da sentença até o efetivo pagamento; * 

Condenar a requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Em suas razões 

recursais, às fs.66/69, a parte recorrente principal defende prefacialmente a 

inaplicabilidade das disposições consumeristas a presente hipótese. A apelante 

principal assevera que a inicial não estaria acompanhada de documento 

comprobatório da inserção nos cadastros de inadimplentes. A recorrente principal 

afirma que o nome do autor se encontra inserido no cadastro de inadimplentes por 

motivo diverso ao da presente ação, razão pela qual o montante indenizatório deveria 

se pautar por um valor simbólico. Recurso principal devidamente preparado, à f.70. 

Apelação adesiva às fs.71/78 requerendo a majoração da indenização por danos 

morais para o patamar de R$ 30.000,00; aplicação de juros e correção monetária a 

partir do evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 



20% sobre o valor da condenação. Ausente preparo do apelo adesivo, parte recorrente 

adesiva litiga sob o pálio da assistência judiciária. Contrarrazões às fs.79/82, pugnando 

pelo desprovimento do apelo principal. Ausentes contrarrazões ao recurso adesivo, 

conforme certidão de f.83-verso. É o relatório. APELO PRINCIPAL. Conhece-se do 

recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de 

admissibilidade. Ausentes preliminares, ao mérito recursal. A parte apelada ajuizou o 

presente pleito indenizatório em face do recorrente alegando que, a despeito de não 

ter solicitado serviços à Cooperativa, teve seu nome indevidamente negativado. Em 

sentença, a cooperativa ré foi condenada no pagamento da indenização por danos 

morais no importe de R$ 11.625,00. A parte recorrente defende prefacialmente a 

inaplicabilidade das disposições consumeristas a presente hipótese. A questão insere-

se no campo legal da aplicação da Responsabilidade Civil Objetiva, consagrada no art. 

17 do Digesto Consumerista que diz: "Art. 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-

se aos consumidores, todas as vítimas do evento." Efetivamente, a norma acima 

mencionada, tem por objetivo, trazer para dentro do Código Consumerista aqueles 

que, de uma forma ou outra, possam ser vítimas de imposições praticadas por 

fornecedores, em negócios, aparentemente realizados sob o manto de legalidade, mas, 

na verdade, irregulares. A propósito, analisando a questão, vemos que a ilustre Profª. 

Cláudia Lima Marques, em seu livro "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", 

2ª tiragem, 3ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1999, às págs. 152, diz 

que: "Se nossa opinião continua sendo no sentido de não caracterização ab initio dos 

profissionais como consumidores stricto sensu, podemos verificar que a posição 

adotada pela jurisprudência brasileira foi de extrema originalidade. Invocados os novos 

direitos presentes no CDC em contenda entre dois profissionais, a solução 

jurisprudencial quanto a abusividade das cláusulas contratuais foi sempre no sentido 

de um uso analógico ou inspirador e como verdadeiro princípio geral (de boa-fé) das 

normas do CDC. De outro lado, a jurisprudência valorizou os artigos presentes no CDC 

que criavam a figura do agente equiparado-consumidor, tanto no campo 

extracontratual quando no contratual (art. 2º, parágrafo único, arts. 17 e 29 do CDC). - 

A jurisprudência valorizou a técnica do próprio CDC de instituir consumidores-

equiparados ao lado dos consumidores strictu sensu e passou a exercer um controle de 

cláusulas abusivas em contratos de adesão que estariam inicialmente fora do campo 

de aplicação do CDC. - O ponto de partida desta extensão do campo de aplicação do 

CDC é a observação de que muitas pessoas, mesmo não sendo consumidores strictu 

sensu, podem ser atingidas ou prejudicadas pelas atividades dos fornecedores no 

mercado. Estas pessoas, grupos e mesmo profissionais podem intervir nas relações de 

consumo de outra forma a ocupar uma posição de vulnerabilidade. Mesmo não 

preenchendo as características de um consumidor strictu sensu, a posição 

preponderante do fornecedor e a posição de vulnerabilidade destas pessoas 

sensibilizaram o legislador e, agora, os aplicadores da lei." Tem-se, todavia, que os 

consumidores equiparados devem demonstrar um mínimo de provas para que possam 

usufruir da aplicabilidade das normas consumeristas. Necessário, portanto, um início 

de provas de tal forma a demonstrar a posição de consumidor fragilizado, o que não se 

mostrou presente nesta hipótese. Destarte, fixa-se a inaplicabilidade do CDC à 

presente hipótese. Entretanto, em que pesem os judiciosos fundamentos expendidos 

pela parte apelante, entende-se que restou devidamente configurado o dano moral 

alegado, como reconhecido pelo juízo singular. É que, compulsando-se os autos, 

verifica-se que apesar da inexistência relação jurídica, o recorrente remeteu o nome do 

autor ao cadastro de inadimplentes, conforme comprovado pelo doc. de f.17. A 

inscrição irregular nos cadastros de restrição ao crédito é suficiente para caracterizar o 



dano moral, independente da negativa ao suposto devedor de crédito. Em realidade, o 

protesto e a negativação geram, por si só, para aquele que teve seu nome negativado 

imerecido constrangimento e prejuízos de diversas ordens, pois inviabiliza a concessão 

de crédito. Nestas circunstâncias, não são essenciais as provas dos danos morais, 

porquanto tais danos são presumíveis. Concluindo, a responsabilidade do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação. Logo, 

verificado o evento danoso, surge a necessidade da reparação, não havendo que se 

cogitar da prova do prejuízo, se presentes o nexo de causalidade e a culpa, 

pressupostos legais para a responsabilização civil. Evidenciada, desse modo, a 

obrigação de indenizar. Fixada a obrigação de indenizar, ao exame do montante 

indenizatório. Existe uma notória dificuldade no arbitramento de indenização por dano 

moral, em virtude da ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o 

julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe 

recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado. 

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular eqüitativamente os 

valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É válido transcrever a lição de 

Clayton Reis, para quem: "O Magistrado sensível, perspicaz e atento aos mecanismos 

do direito e da pessoa humana, avaliará as circunstâncias do caso e arbitrará os 

valores compatíveis com cada situação. Esse processo de estimação dos danos 

extrapatrimoniais decorre do arbítrio do juiz. O arcabouço do seu raciocínio na aferição 

dos elementos que concorreram para o dano, e sua repercussão na intimidade da 

vítima, serão semelhantes aos critérios adotados para a fixação da dosimetria da pena 

criminal, constante no art. 59 do Código Penal" (Avaliação do Dano Moral, Ed. Forense, 

1998, pág. 64). Para o arbitramento do quantum, deve-se ter em mente que não pode 

a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco ser 

insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao 

seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais. 

Caio Mário da Silva Pereira, elucida as funções da indenização por dano moral: "O 

fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 

caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se 

castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá 

uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal." (Responsabilidade 

Civil, Forense: 1990, p. 61). In casu, cabível a redução do montante indenizatório, eis 

que o juízo primevo o fixou em parâmetros dissonantes aos deste Sodalício. 

Considerando-se as peculiaridades do presente caso, tem-se que a indenização deverá 

ser reduzida ao montante de R$ 5.100,00, quantia suficiente para compensar a 

noticiada dor moral. Com tais considerações, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo 

principal para reduzir a indenização à quantia de R$ 5.100,00, atualizada 

monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data da publicação da sentença. Cada parte 

arcará com 50% das custas recursais, suspensa a exigibilidade em relação à recorrida - 

que litiga sob o pálio da assistência judiciária. Apelação Adesiva. Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Quanto ao montante 

indenizatório, ancorado nos argumentos acima expendidos e, como dito, considerando 

o patamar estabelecido para circunstâncias similares, entende-se que ele deve ser 

reduzido para R$ 5.100,00. Assim, prejudicado o pedido de majoração da indenização. 

A recorrente adesiva pugna pela aplicação de juros e correção monetária a partir do 

evento danoso. O sentenciante primevo fixou indenização por danos morais no importe 

de R$ 11.625,00, atualizado pela correção monetária com índices do INPC e juros de 

mora simples de 1% ao mês a partir da prolação da sentença. Considerando que o 



valor da indenização foi minorado, a correção monetária deverá incidir desde a 

prolação da decisão de primeiro grau. Por sua vez, os juros moratórios contam desde o 

evento danoso (data da inscrição), nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Assim, merece 

reforma a sentença quanto a este particular. Resta tratar da verba honorária. Noticia-

se que o juízo primevo fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação. Parte 

recorrente adesiva requer sejam majorados ao patamar de 20% sobre o valor da 

condenação. Na ação aforada, de cunho eminentemente condenatório, os honorários 

advocatícios devem observar o disposto nas alíneas a, b, e c do parágrafo 3º do artigo 

20 do CPC, tomar por base o quantum que for estabelecido como valor da indenização 

pleiteada. Todavia, verifica-se que no presente caso não merece reforma a r. decisão 

guerreada no tocante aos honorários advocatícios, eis que foram fixados em 

parâmetros consonantes aos elucidados no Digesto Processual. Com tais 

considerações, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo adesivo para fixar como termo 

inicial dos juros moratórios a data do evento danoso. Considerando que o provimento 

foi de parte mínima, condena-se a parte recorrente adesiva no pagamento das custas 

atinentes ao apelo adesivo, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei nº 

1060/50. Isso posto, conclui-se que a indenização restou fixada no montante de R$ 

5.100,00, com incidência de correção monetária a partir deste acórdão e juros 

moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da inscrição irregular). 

Considerando que a redução da indenização não implica modificação da sucumbência, 

mantém-se a sucumbência fixada em sentença. Para os fins do art. 506, III do CPC a 

síntese do presente julgamento é: 1 - DERAM PARCIAL PROVIMENTO à apelação 

principal para: 1.1 - AFASTAR APLICABILIDADE DO CDC; 1.2 - REDUZIR A INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS AO MONTANTE DE R$ 5.100,00; 2 - DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO à apelação adesiva para: 2.1 - ESTABELECER A INCIDÊNCIA DE 

MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (DATA DA INSCRIÇÃO IRREGULAR); 3 - 

CONDENARAM CADA UMA DAS PARTES NO PAGAMENTO DE 50% DAS CUSTAS 

RECURSAIS REFERENTES AO APELO PRINCIPAL, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM 

RELAÇÃO À RECORRIDA - QUE LITIGA SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA; 4 - 

CONDENARAM, EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO EM GRAU MÍNIMO DO APELO 

ADESIVO, A PARTE RECORRENTE ADESIVA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS ATINENTES 

AO APELO ADESIVO, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 12 DA LEI 

Nº 1060/50; 5 - MANTIVERAM A SUCUMBÊNCIA FIXADA EM SENTENÇA. Votaram de 

acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): GENEROSO FILHO e OSMANDO 

ALMEIDA. SÚMULA: DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PRINCIPAL E AO 

RECURSO ADESIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0145.08.470371-2/001. 

 

 

118. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO DE CHEQUE. LAVRATURA IMPRÓPRIA, A PARTIR 

DE ENDEREÇO ESTRANHO AO DEVEDOR. DANO MORAL. DEVER REPARATÓRIO. Ônus solidário 

de credor (endossatário) e respectiva empresa, responsável pela cobrança. Inteligência dos 

artigos 14 e 17, da Lei nº 8.078/90. Apelo de co re (mandatária da cobrança). Desprovimento. 

(TJSP; APL 992.06.060849-7; Ac. 4255056; São Paulo; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Carlos Russo; Julg. 16/12/2009; DJESP 08/02/2010) 

 

119. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUEDA DO CLIENTE EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PISO MOLHADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLACAS 

INDICATIVAS. NÃO COMPROVAÇÃO. QUANTUM. EQUIDADE. HONORÁRIOS. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 20, § 3º. PERCENTUAL MANTIDO. O caso deve ser analisando segundo as disposições 



constantes da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) visto que se trata de relação 

de consumo. Por se tratar a hipótese de fato decorrente de um serviço, em que a vítima é 

equiparada ao consumidor nos termos do art. 17 do CDC, desnecessária a concorrência da culpa 

para a caracterização do dever de indenizar. Basta, aqui, o dano e o nexo de causalidade deste 

com o serviço defeituoso. Restou demonstrada a conduta negligente da ré, pois não teve a 

cautela de isolar o local que se encontrava molhado e escorregadio, provocando a queda da 

cliente, o que demonstra o defeito na prestação do serviço e, conseqüentemente, deve ser 

responsabilizada. Quando o réu admite a existência do fato constitutivo da relação de direito 

material invocado pelo autor, alegando outro modificativo, quanto a este lhe cabe o dever de 

provar conforme dispõe o art. 333, II, do CPC. (tars, 10.11.76, jtars 21/354). Recomenda-se que 

o julgador se paute pelo juízo da eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, 

devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, 

porquanto impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa equivalência. Preconiza o 

artigo 20, §3º do código de processo civil, que havendo condenação, a verba será fixada entre 

10% a 20% sobre o valor da condenação, com observância das alíneas: A) o grau de zelo do 

profissional; b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (TJMG; APCV 1.0024.05.800504-

2/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 

05/11/2009; DJEMG 24/11/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.05.800504-2/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 05/11/2009; DJEMG 

24/11/2009) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

QUEDA DO CLIENTE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - PISO MOLHADO - 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PLACAS INDICATIVAS - NÃO COMPROVAÇÃO - 

QUANTUM - EQUIDADE - HONORÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, § 3º - 

PERCENTUAL MANTIDO. O caso deve ser analisando segundo as disposições constantes 

da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) visto que se trata de relação de 

consumo. Por se tratar a hipótese de fato decorrente de um serviço, em que a vítima é 

equiparada ao consumidor nos termos do art. 17 do CDC, desnecessária a concorrência 

da culpa para a caracterização do dever de indenizar. Basta, aqui, o dano e o nexo de 

causalidade deste com o serviço defeituoso. Restou demonstrada a conduta negligente 

da ré, pois não teve a cautela de isolar o local que se encontrava molhado e 

escorregadio, provocando a queda da cliente, o que demonstra o defeito na prestação 

do serviço e, conseqüentemente, deve ser responsabilizada. Quando o réu admite a 

existência do fato constitutivo da relação de direito material invocado pelo autor, 

alegando outro modificativo, quanto a este lhe cabe o dever de provar conforme 

dispõe o art. 333, II, do CPC. (TARS, 10.11.76, JTARS 21/354). Recomenda-se que o 

julgador se paute pelo juízo da eqüidade, levando em conta as circunstâncias de cada 

caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão e não a ela ser 

equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara alcançar essa 

equivalência. Preconiza o artigo 20, §3º do Código de Processo Civil, que havendo 

condenação, a verba será fixada entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, com 

observância das alíneas: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar da prestação do 

serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.05.800504-2/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1º APELANTE(S): DMA DISTRIBUIDORA S/A - 2º 

APELANTE(S): MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASO - APELADO(A)(S): DMA DISTRIBUIDORA 

S/A, MARIA DA CONCEIÇÃO DAMASO - RELATOR: EXMO. SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS. 

ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 



do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR 

PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO. 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2009. DES. ROGÉRIO MEDEIROS – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. ROGÉRIO MEDEIROS: VOTO -  Cuida-se de recurso de 

apelação interposto por DMA DISTRIBUIDORA S.A. por MARIA DA CONCEIÇÃO 

DAMASO, qualificadas nos autos, contra sentença proferida em ação de indenização 

movida pela segunda contra a primeira. Relata a autora na inicial, em síntese, que 

escorregou no piso molhado do estabelecimento da ré o que lhe causou fraturas, 

redução da capacidade de exercer atividades cotidianas, dificuldades de locomoção e 

marcas em seu corpo tendo, por isso, que contratar empregada doméstica para 

auxiliá-la. Pede a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 a título 

de danos morais e estéticos, pensão mensal vitalícia no valor equivalente a um salário 

mínimo e requereu os benefícios da assistência judiciária. Citada, a ré apresentou 

contestação (fls. 73/79, argüindo, em preliminar, a inépcia da inicial e, no mérito, 

refutou todos pedidos autorais. Impugnação à contestação às fls. 132/138. Despacho 

saneador às fls. 155/157, sendo designada perícia médica, cujo laudo foi juntado às fls. 

184/195. Audiência de instrução e julgamento realizada em 29/01/2009. As partes 

apresentaram memoriais às fls. 217/223 e 224/239. Sobreveio a sentença de fls. 

240/245, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar à 

autora uma indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, corrigidos 

monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês. Em razão da 

sucumbência parcial, a ré também foi condenada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, 

facultada a compensação. Irresignada, a ré apelou (fls. 248/260), alegando que não 

restou comprovado a defeito na prestação do serviço, vez inexiste nos autos indício de 

prova de que o piso estaria molhado ou que haveria ausência de dispositivos de 

segurança na entrada, embora seja incontroverso que a autora caiu na entrada de sua 

loja. Assevera que caso o piso estivesse molhado haveria um aviso alertando para a 

situação, por ser procedimento padrão a colocação de placas com avisos, conforme se 

verifica das declarações dos informantes, além disso, a informante Dirce ribeiro da 

Cunha assegura a existência de antiderrapantes e corrimões na entrada do 

supermercado, local onde ocorreu a queda. Aduz que não há qualquer indício da 

existência de defeito na prestação serviço, mas sim prova nos autos de que o local 

onde se deu a queda dispõe de dispositivos de segurança e é sinalizado o piso em caso 

de estar molhado devendo, portanto, o pedido ser julgado improcedente. Na 

eventualidade de manutenção da sentença, pede a redução do valor arbitrado a título 

de danos morais, porquanto o evento não trouxe qualquer tipo de conseqüência 

duradoura para a apelada, sendo nada mais do que um tombo, do qual não resultaram 

lesões incapacitantes, nem mesmo qualquer fratura. A autora apresentou 

contrarrazões (fls. 284/297), pugnando pela manutenção da decisão monocrática. A 

autora também recorreu ás fls. 262/272 e pugnou pela majoração do valor fixado na 

sentença para indenização por danos morais e pela majoração dos honorários de 

sucumbência. A ré apresentou contrarrazões (fls. 274/283), pugnando pelo 

desprovimento do recurso interposto. Preparo regular da primeira apelante às fls. 261. 

A segunda apelante litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que justifica a ausência do 

preparo recursal. Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Inicialmente, registro que os recursos serão analisados em conjunto, 

porquanto parte de suas matérias se confundem. Analisando detidamente os autos, 

notadamente a contestação, verifiquei que restaram incontroversos os fatos de que a 



autora caiu na entrada do supermercado, bem como o piso estava molhado, conforme 

expressamente confessado pela ré. A requerida confirmou que o piso estava molhado e 

confessou que realizava limpeza no local do acidente por causa das chuvas ocorridas. 

(fls. 77): Portanto, não cabe agora à apelante levantar, em fase recursal, a tese de que 

o piso não estava molhado, pois tal questão não foi impugnada especificamente na 

peça de defesa e, por isso, a autora não se pronunciou sobre este ponto, tornando-se 

fato incontroverso. Na peça defensiva a ré apenas se limitou alegar culpa exclusiva da 

autora, bem com que existia no local placas indicativas e cones isolando o local da 

queda. Logo, partindo das premissas de que houve a queda na entrada do 

estabelecimento da ré e que o piso realmente estava molhado, cumpre agora perquirir 

a responsabilidade da requerida pelo evento ocorrido. Destarte, o caso deve ser 

analisando segundo as disposições constantes da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor) visto que se trata de relação de consumo, na medida em que as partes 

estavam no estabelecimento comercial. Assim, por se tratar a hipótese de fato 

decorrente de um serviço, em que a vítima é equiparada ao consumidor nos termos do 

art. 17 do CDC, desnecessária a concorrência da culpa para a caracterização do dever 

de indenizar. Basta, aqui, o dano e o nexo de causalidade deste com o serviço 

defeituoso. A respeito da responsabilidade civil do fornecedor por fato decorrente do 

serviço: "É causa objetiva do dano ocasionado ao consumidor em função de defeito na 

prestação de serviço, isto é, a repercussão do defeito do serviço, causadora de danos 

na esfera de interesse juridicamente protegido do consumidor" (Arruda Alvim, Thereza 

Alvim, Eduardo Arruda Alvim e James Marins, Código do Consumidor Comentado, RT 

2ª tiragem, p. 136/137). Tem-se que o artigo 14, da Lei nº 8.078/90, dispõe, in verbis: 

"Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. §1.º - O serviço é defeituosos quando não fornece a segurança que 

o consumidor dele pode esperar, (...) §3.º - O fornecedor de serviços só não será 

responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II 

- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". Como forma de se eximir da 

responsabilidade imputada pelo evento, caberia à apelante, ora ré, demonstrar que a 

culpa pelo acidente tenha sido exclusivamente da autora, contudo, no caso dos autos, 

o que restou demonstrado foi que a sua conduta foi negligente, pois não teve a cautela 

de isolar o local que se encontrava molhado e escorregadio, provocando a queda da 

cliente e, por causa disso, deve ser responsabilizada. Ora, não se pode deixar de 

atribuir a ré o mau serviço prestado e negligência com que se houve, em detrimento 

dos clientes que freqüentam suas dependências. Ressalto que não localizei nos autos 

provas documentais que indicassem a existência de placas e avisos de piso molhado 

nos autos, ônus este que competia à ré. E pelas declarações prestadas pelas 

informantes não é possível concluir que havia sinalização no local na data do evento, 

primeiro porque são elas funcionárias da ré e não foram compromissadas; segundo 

porque não afirmaram enfaticamente que especificamente no dia do acidente foram 

colocadas placas advertindo sobre a situação do piso molhado, limitando-se a afirmar 

que se trata de prática do estabelecimento, sendo certo que a existência de 

antiderrapantes e corrimões na entrada do estabelecimento não exime a ré de sua 

responsabilidade. Sobre o ônus da prova a jurisprudência é induvidosa: "Inverte-se o 

ônus da prova quando o réu, ao contestar a pretensão do autor, embora reconhecendo 

o direito substancial do demandante, deduz a existência de um fato, capaz de extinguir 

o pedido". (Ac. un. da 2ª CCv do TJCE, de 19.12.80, na Ap. 13.596, rel. Des. Antônio 

Carlos Costa e Silva, JD 124/205). "Quando o réu admite a existência do fato 



constitutivo da relação de direito material invocado pelo autor, alegando outro 

modificativo, quanto a este lhe cabe o dever de provar conforme dispõe o art. 333, II, 

do CPC". (TARS, 10.11.76, JTARS 21/354). Logo, cristalino afigura-se o direito aos danos 

morais, porquanto é notório que a autora experimentou sofrimentos em razão das 

fraturas decorrentes do acidente (fls. 184/195). Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna da teoria de 

reparação de danos morais prevalece de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isto, 

verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a necessidade de reparação, uma vez que 

presentes os pressupostos de direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - 

p. 202). Referentemente à fixação dos danos morais, Caio Mário da Silva Pereira 

leciona: "O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido 

compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano 

material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente 

assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo 

estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). Em casos desta natureza, 

recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, devendo o quantum da indenização corresponder à lesão 

e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara 

alcançar essa equivalência. O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na 

justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente 

para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, 

diante de situações como a descrita nestes autos. O ressarcimento pelo dano moral 

decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado, e não deve ser 

usado como fonte de enriquecimento ou abusos. In casu, deve ser levado em conta que 

apesar de o dano não ter gerado incapacidade permanente na autora é certo que a 

queda atingiu sua integridade física e lhe causou enormes transtornos por ter que se 

submeter a cirurgia, além de ficar pelo menos 2 meses impossibilitada de exercer as 

suas atividades habituais e ainda adquirir cicatriz. Logo, sopesados os critérios que 

vêm sendo adotados por esta egrégia Câmara, tenho por bem majorar o valor 

indenizatório ao patamar de R$ 9.300,00, (nove mil trezentos reais) que considero 

proporcional às circunstâncias do caso, às condições das partes e ao grau de 

culpabilidade da ré, representada por sua conduta negligente. Considerando as razões 

esposadas acerca da fixação dos danos morais são desnecessárias maiores 

considerações sobre o pedido de majoração feito no segundo recurso. Por fim, quanto 

à fixação dos honorários advocatícios, requereu a autora sua majoração. Preconiza o 

artigo 20, §3º do Código de Processo Civil, que havendo condenação, a verba será 

fixada entre 10% a 20% sobre o valor da condenação, com observância das alíneas: "a) 

o grau de zelo do profissional;  b) o lugar da prestação do serviço; c) a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o 

seu serviço". Neste passo, considerando que o trabalho prestado pelo advogado foi de 

razoável qualidade, que a matéria posta em debate é relativamente simples e 

demandou dispêndio de tempo e gastos, verifico que o valor fixado é o ideal e condiz 

com a realidade, porquanto fixado dentro do limite legal, devendo ser mantido em 

15% sobre o valor da condenação. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao primeiro 

recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para majorar a indenização fixada 

a título de danos morais para R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) que deverá ser 



paga pela ré à autora. Custas pela ré, ora apelante. Votaram de acordo com o(a) 

Relator(a) os Desembargador(es): VALDEZ LEITE MACHADO e EVANGELINA CASTILHO 

DUARTE. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DERAM 

PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.800504-2/001 

 

120. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATO ASSINADO. NEGLIGÊNCIA DA RÉ. EQUIPARAÇÃO DA VITIMA A CONSUMIDOR. ART. 

17 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS 

DE CRÉDITO. DANO MORAL. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE. QUANTIFICAÇÃO. DUPLA 

FINALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Age com culpa a prestadora de serviços de telefonia 

ao permitir a habilitação de linha de telefone em nome da autora, sem exigir a assinatura de 

um contrato e sem se certificar da veracidade das informações que lhe foram prestadas. A 

vítima de fraude praticada por terceiro perante fornecedor de produtos ou serviços equipara-se 

ao conceito de consumidor, consoante dispositivo do art. 17 do CDC, na medida em que foi 

afetada pelo evento. Assim, temos que a responsabilidade do réu é objetiva. A simples inscrição 

indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos 

morais, não se mostrando necessária a demonstração do prejuízo, que é presumido. A 

reparação moral tem função compensatória e punitiva. A primeira, compensatória, deve ser 

analisada sob os prismas da extensão do dano e das condições pessoais da vítima. A finalidade 

punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e preventivo, pois visa desestimular o ofensor a 

reiterar a conduta ilícita. Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá ser feito com 

bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade da ofensa, e às 

particularidades do caso sub examine. O valor dos honorários fixados em sentença não 

comporta minoração por ser quantia razoável e adequada à realidade dos autos. (TJMG; APCV 

1.0043.08.015427-1/0011; Areado; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; 

Julg. 17/09/2009; DJEMG 06/10/2009) 

 

SEÇÃO III  

Da Responsabilidade por Vício do Produto e do Serviço 

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem 

solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou 

inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por 

aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da 

embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de 

sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

Normas correlatas: Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) - arts. 264 a 266; e arts. 275 a 285. 

Código Civil (Lei nº 3.071/16) - art. 896; art. 897; e arts. 904 a 915. 

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: 

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; 



II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 2° Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo 

anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos 

de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de 

manifestação expressa do consumidor. 

§ 3° O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre 

que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto 

essencial. 

§ 4° Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso I do § 1° deste artigo, e não sendo 

possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou 

modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença de preço, 

sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1° deste artigo. 

§ 5° No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor 

o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. 

§ 6° São impróprios ao uso e consumo: 

I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; 

II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, 

fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as 

normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; 

III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se 

destinam. 

Julgados 

121. TELEFONIA MÓVEL. APARELHO CELULAR DEFEITUOSO. VÍCIO OCULTO. INFRIGENCIA DO DEVER 

DE QUALIDADE. GARANTIA COMO CRITERIO DA DURABILIDADE. VÍCIO DO PRODUTO 

CARACTERIZADO. Deve-se mencionar que o texto presente no § 1º do art. 18 do CDC exprime 

uma faculdade ao consumidor e não uma preliminar, sendo assim, poderia o fornecedor opor 

exceção, quando o consumidor exercitasse imediatamente seu direito, ajuizando a ação de 

responsabilidade por vício. Tal conclusão não se compatibiliza com o princípio da (TJBA; Rec. 

84233-8/2007-1; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas; 

DJBA 31/03/2010) 

 

122. CONSUMIDOR. COMPRA DE BEM DURÁVEL. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRODUTO DEFEITUOSO. 

PERMANÊNCIA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR PERÍODO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO 

ARTIGO 18 DO CDC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO 

ABORRECIMENTO QUE EXPRAPOLA O LIMITE DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM CORRETAMENTE ARBITRADO. RECURSO 



CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A reclamante ajuizou ação em face da lg eletronics de São Paulo 

Ltda alegando que adquiriu um aparelho celular, marca lg, modelo me970, em 02/01/2008, no 

valor de R$ 799,00(setecentos e noventa e nove reais)n, e que tal aparelho apresentou defeito, 

sendo encaminhado a assistência técnica, consoante ordem de serviço nº 01368869 de 

03.06.2009 à cidade de São Paulo. Aduz que passados mais de 48(quarenta e oito) dias sem que 

lhe fosse devolvido o referido aparelho, recorreu ao judiciário; 2- pleiteou a substituição do 

valor pago, bem como danos morais pelos transtornos advindos do descaso da empresa ré; 3- a 

demandada, em sede de contestação, se resumiu a defender-se genericamente, alegando que o 

aparelho fora prontamente consertado e não foi trocado por culpa exclusiva da autora; 4- a 

recorrente irresignada com a decisão monocrática interpôs o presente recurso, alegando não 

ter existido qualquer constrangimento de modo a ensejar danos morais e de forma eventual, 

argumentou em favor da minoração do quantum arbitrado pelo juízo singular; 5-as razões 

recursais se limitam a combater o capítulo relativo ao dano moral, desse modo, essa relatora se 

restringirá ao exame dessa matéria; 6-o problema, neste momento processual, diz respeito à 

ocorrência ou não do abalo na esfera moral da autora, ora recorrida, decorrente da falha na 

prestação do serviço já reconhecida em sentença.7-pois bem. É cediço que o dano moral puro 

(in re ipsa), que é o caso dos autos, é subjetivo, é dor interior que apenas a vítima pode sentir, é 

angustia, sofrimento, sentimento de desprestigio, de desconsideração social, de descrédito à 

reputação, de humilhação pública, de desequilíbrio da normalidade psíquica, de depressão ou 

de desgaste psicológico, enfim, situações de constrangimento moral, as quais não há como se 

provar, apenas se exigindo a prova da ofensa, o que resta no caso em tela por demais 

comprovada, tornando-se a prova do dano irrelevante. É o entendimento jurisprudencial 

dominante: O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como ser 

provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para 

justificar a indenização (TJPR-4. A c. AP. Rei. Wilson rebacd. j.12.12.1900. RT 681/163).8-o que 

se vê, por parte da imensa maioria das empresas deste país, é a falta de compromisso para com 

os consumidores, não sendo razoável permitir que o poder judiciário se compadeça destas 

empresas aplicando-lhes baixas condenações, ou até nenhuma, pelas constantes falhas na 

prestação de seus serviços; 9-restou claro que a empresa ré agiu de forma contrária aos 

princípios basilares do código consumeirista, na medida em que não solucionou o defeito no 

aparelho da autora no prazo legal de 30 dias, não tendo, frise-se, se utilizado do direito de 

convencionar o prolongamento deste prazo, consoante dicção do art. 18, §2º1 do mesmo 

diploma, revelando a desídia d a empresa e a falta de respeito para a consumidora que se vira 

privada da utilização do bem pelo qual pagara; nesse sentido entende a jurisprudência: Ementa: 

Consumidor. Aparelhos de AR condicionado split. Vício do produto. Encaminhamento à 

assistência técnica. Pedido de substituição dos produtos. Dano moral configurado 

excepcionalmente. Quantum indenizatório mantido.1. Trata-se de relação típica de consumo, 

portanto aplicáveis as disposições do artigo 18 e §1º do Código de Defesa do Consumidor. Não 

sanado o vício no prazo de 30 dias, abre-se ao 378/431 consumidor a possibilidade de postular 

a restituição da quantia paga ou a substituição do produto defeituoso.2. Incontroverso o 

encaminhamento do produto à assistência técnica, sem a resolução do problema até o 

ajuizamento da demanda, configurado está o direito do autor em ver substituídos os aparelhos 

de AR condicionado adquiridos. Em se tratando de relação de consumo, cabia à demandada 

comprovar que os aparelhos encontram-se em perfeito estado, ônus do qual não se 

desincumbiu (art. 333, II, do CPC).3. Configuração, excepcional, do dano moral em razão do 

descaso da ré para com o autor. Mesmo em contestação e razões recursais, a ré permanece 

sustentando a ausência de vício nos produtos, apesar da existência de evidências em sentido 

contrário, evidenciando assim o total descaso em face do consumidor. Sendo excepcional a 

incidência da indenização por danos morais, não há como reduzir o valor da indenização 

estabelecido na sentença (R$ 2.500,00), pois adequado ao caso concreto e aos critérios de 



proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso 

improvido. (recurso cível nº 71002151280, primeira turma recursal cível, turmas recursais, 

relator: Ricardo torres hermann, julgado em 22/10/2009) 10-a meu ver, no momento da fixação 

do dano moral, deve o juiz fazer uma estimativa em função da gravidade do dano, de sua 

repercussão e da capacidade econômica das partes, sem se olvidar o seu caráter dúplice, tanto 

punitivo do agente quanto compensatório ou reparatório em relação à vítima. A compensação 

deve ser suficiente para amenizar os sofrimentos resultantes da situação vexatória sofrida e isto 

não ocorreu no caso concreto; 11-a indenização não pode ser meramente simbólica, de modo a 

perder o caráter punitivo, como também não pode ser excessiva, a ponto de gerar um 

verdadeiro enriquecimento do autor. Deve o magistrado utilizar o equilíbrio e da prudência, a 

fim de que o valor a ser arbitrado pelo mesmo se aproxime o mais que possível da compensação 

pelo prejuízo suportado e imponha a necessária correção a ato indevidamente praticado. Além 

disso, deve ser levado em conta o caráter pedagógico, uma vez que não basta punir, pois é 

preciso que a condenação tenha reflexo educativo e seja determinante no comportamento 

futuro do condenado; 12-o valor de R$ 3.000,00(três mil reais) arbitrado a título de danos 

morais não merece qualquer reparo, porquanto foi arbitrado com cautela e moderação, 

mediante criteriosa consideração das circunstâncias que envolveram o fato e da extensão do 

dano, sem ser, de um lado, suficiente a redundar em enriquecimento ilícito da ofendida e, de 

outro, não passando despercebido do ofensor, atendendo, assim, aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual mantenho a sentença pelos seus próprios 

fundamentos; 13-recurso conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2010800451; Ac. 431/2010; Turma 

Recursal; Relª Juíza Ana Lucia Freire. de A. dos Anjos; DJSE 31/03/2010; Pág. 378) 

 

123. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. PRODUTO QUE APRESENTOU DEFEITO. Período superior 

a trinta dias na assistência técnica. inversão do ônus da prova. Art. 18, § 1º, II do CDC. 

Restituição da quantia paga. Dano moral caracterizado em face do largo tempo em que a 

consumidora ficou privada do uso do produto, utilizando-o apenas por pouco mais de um mês. 

Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRN; RecCv 2010.900030-9; Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Ricardo Augusto de M. Moura; DJRN 

24/03/2010; Pág. 373 

 

 

124. VÍCIO DO PRODUTO. APLICAÇÃO DO ART.18 DO CDC. FALTA DE OPORTUNIDADE AO 

FORNECEDOR PARA ACIONAR O SISTEMA DE GARANTIA DO PRODUTO E REPARAR O DEFEITO, 

NO PRAZO MÁXIMO DE 30(TRINTA) DIAS. A FACULDADE DO CONSUMIDOR DE REQUERER UMA 

DAS ALTERNATIVAS PREVISTAS PELO §1º DO CITADO ARTIGO SÓ PODERÁ SER EXERCIDA CASO O 

DEFEITO NÃO SEJA SANADO NO PRAZO DE 30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua 

vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5º, inciso xxxii, da 

Constituição Federal).2. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao fornecedor do produto 

o seu conserto, no prazo de 30 dias, antes de facultar ao consumidor a exigência de substituição 

ou devolução do preço. Inteligência do art. 18,§1º do CDC.3. Diante do exposto, nego 

provimento ao recurso e mantenho a r. Sentença impugnada.4. Acórdão lavrado conforme o 

artigo 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. (TJSE; RIn 2010900362; Ac. 348/2010; 

Turma Recursal; Relª Juíza Elbe Maria F. do P. de Carvalho; DJSE 23/03/2010; Pág. 491) 

 

125. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO MACACO DO 

AUTOMÓVEL ADQUIRIDO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS, FACE AOS CUIDADOS 

PRÉVIOS TOMADOS PELO DEMANDANTE, A EXEMPLO DE AMPARAR O VEÍCULO EM UM PNEU. 



FOTOS ANEXADAS AOS AUTOS. Sentença que reconhecera a responsabilidade objetiva da 

empresa ré e a condenara ao pagamento da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos 

reais) a título de indenização por danos morais. Recurso inominado interposto pela ré general 

motors do Brasil Ltda, sustentando a ausência de responsabilidade por ausência de prova do 

vício no produto. Alegação de má utilização pelo consumidor. Alegações que não merecem 

guarida, ante a sua revelia reconhecida nesta fase recursal. Ausência de prova pela empresa ré, 

na assentada de instrução e julgamento, de que o seu preposto fora indicado regularmente. 

Ausência de juntada, mesmo com a concessão de prazo pelo juiz de piso, de carta de 

preposição. Presunção de ausência da parte. Inteligência do art. 20, da Lei nº 9.099/95 

cumulada com o Enunciado nº 78, do fonaje. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo 

autor que se impõe e que impede a reforma da sentença objurgada que, conquanto não tenha 

se atentado para tal situação, corretamente reconhecera a sua responsabilidade objetiva pelo 

vício do produto, nos termos do art. 18, do CDC e a condenara ao pagamento da quantia de R$ 

4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) pelo abalo emocional sofrido. Manutenção da sentença 

na íntegra. Recursos conhecidos e provido o interposto pela parte autora, o Sr. Rosvaldo oliveira 

de Souza Júnior, e improvido, doutra banda, o interposto pela empresa general motors do Brasil 

Ltda. (TJSE; RIn 2009901963; Ac. 327/2010; Turma Recursal; Rel. Juiz Marcos de Oliveira Pinto; 

DJSE 23/03/2010; Pág. 485) 

 

126. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

APELANTE E DA MAPFRE SEGUROS LTDA. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MINORAÇÃO DO VALOR DEVIDO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. I. O regime jurídico 

instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, relativo aos vícios do serviço narrados pelo 

consumidor, estabelece a responsabilidade solidária sobre a cadeia de fornecedores, estando, 

portanto, legitimadas a empresa apelante e a mafre seguros a integrar o pólo passivo da 

demanda, nos termos do art. 18, caput, da Lei nº 8.078/90. II. A conduta ilícita do motopop está 

consubstanciada na falta de cautela durante a prestação do serviço. Permitiu que terceiro, 

fazendo-se passar pelo demandante, firmasse contrato de consórcio, provocando, com isso, a 

inclusão cadastral decorrente de débito por ele não assumido. III. A conduta ilícita da mapfre 

seguros está ligada no fato de lançar o nome do autor indevidamente no cadastro de 

inadimplentes; IV. A quantia arbitrada pelo magistrado a quo, em que pese todos os 

argumentos lançados em sua nobre decisão, mostra um valor elevado, devendo dessa forma, o 

quantum ser reduzido para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). V. Recurso conhecido e 

provido parcialmente. (TJSE; AC 2009210078; Ac. 1562/2010; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Cezário Siqueira Neto; DJSE 23/03/2010; Pág. 33) 

 

127. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. DANO MORAL. COSMÉTICO. VÍCIO DO PRODUTO. 

FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE. DANO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO 

INCABÍVEL. Constitui-se em responsabilidade in re ipsa a do fornecedor de produto, pelo vício, 

consoante o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a 

necessidade de demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. Não 

comprovado o nexo de causalidade entre o dano e o produto fornecido não cabe ao consumidor 

ressarcimento algum a título de danos. (TJMG; APCV 1.0342.02.028435-8/0011; Ituiutaba; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 03/03/2010; DJEMG 

22/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0342.02.028435-8/001(1); Ituiutaba; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 03/03/2010; DJEMG 



22/03/2010). EMENTA: DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - DANO MORAL - 

COSMÉTICO - VÍCIO DO PRODUTO - FORNECEDOR - RESPONSABILIDADE - DANO - NEXO 

CAUSAL - NÃO COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO INCABÍVEL.Constitui-se em 

responsabilidade in re ipsa a do fornecedor de produto, pelo vício, consoante o artigo 

18 do Código de Defesa do Consumidor, não afastando, entretanto, a necessidade de 

demonstração da existência de ato ilícito e do dano resultante. Não comprovado o 

nexo de causalidade entre o dano e o produto fornecido não cabe ao consumidor 

ressarcimento algum a título de danos. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0342.02.028435-8/001 - 

COMARCA DE ITUIUTABA - APELADO(A)(S): UNILEVER BRASIL LTDA, WILLIAN SOARES 

DE OLIVEIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT. ACÓRDÃO: 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador DUARTE DE PAULA , 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 03 de março de 2010. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. FERNANDO CALDEIRA BRANT: VOTO - Trata-se de recurso 

interposto contra a r. sentença de f. 254/266, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Ituiutaba, nos autos da ação ordinária com pretensão de 

reparação de danos proposta por WILLIAN SOARES DE OLIVEIRA em face de UNILEVER 

BRASIL LTDA. O autor ajuizou o feito narrando que sempre fez uso do desodorante 

Rexona Spray Active Sport, fabricado e comercializado pela requerida, adquirindo no 

mês de maio de 2002 uma unidade do produto que continha o código de barras n. 

7891037003767, validade 01/2005 e lote n. 202402PRU3T. Afirmou que ao se utilizar 

do produto sofreu reação e precisou ser medicado por dermatologista, emitindo o 

médico parecer que reconheceu que o referido desodorante apresenta em sua fórmula 

substância cloridróxido de alumínio e esta fecha o folículo piloso por formação de 

rolhas (caroços) que possibilitam o aparecimento de hidrossadenite que se constitui no 

aparecimento de abscesso por infecção das glândulas sudoríparas, freqüente na região 

axilar. Explicou que foi orientado pelo médico a lavar o local com soro fisiológico e, 

persistindo os sintomas, deveria ser submetido a cirurgia reparadora, o que sustenta 

que de fato ocorreu. Acusou a requerida de não ter assumido os custos do tratamento, 

motivo pelo qual alegou que se valeu de valor decorrente de seu cheque especial junto 

ao Banco Itaú S/A. Requereu a prestação jurisdicional pretendendo a condenação da 

empresa requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais. A sentença 

julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, suspensa a 

exigibilidade, de acordo com o art. 12 da Lei nº 1.060/50. Inconformado, com razões às 

f. 270/274, insurge-se o autor contra a decisão proferida. Alega que a sentença deve 

ser reformada e a ré condenada a pagar indenização em razão dos danos estético e 

moral causados ao autor pelo uso freqüente de desodorante fabricado e 

comercializado pela requerida. Afirma que a ré tentou mudar a realidade dos fatos, 

alegando que o lote do produto examinado seria outro diferente daquele usado pelo 

autor. Prossegue defendendo que foi cabalmente demonstrado através de laudo 

médico que o aparecimento do dano causado ao autor se deu pelo uso do desodorante 

fabricado e comercializado pela ré. Transcreve artigos de lei e, ao final, pede o 

provimento do recurso.  Sem preparo por estar o litigante sob o pálio da justiça 

gratuita, o recurso foi recebido à f. 276. Contrarrazões às f. 280/293 requerendo a 

manutenção da sentença. Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade. Compulsando os autos, tenho que não assiste 

razão ao apelante. É fato incontroverso nos autos que o autor utilizou o desodorante 



Rexona Spray Active Sport, divergindo os litigantes apenas quanto ao lote do produto e 

data de validade, configurando-se com isso a relação de consumo, pois se trata de 

relação jurídica entre um cliente, pessoa física e o fornecedor do produto adquirido, 

bem como seu fabricante, enquadradas as partes, como já exposto alhures, 

exatamente nos conceitos de consumidor e fornecedor dados pelo art. 2º e 3º do CDC. 

Assim, forçoso concluir que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em 

julgamento, o que de resto não retira a análise do contrato e da relação jurídica como 

um todo, sob todo o conjunto da legislação especial aplicável. Importa registrar que 

não poderá a ré se escusar da responsabilidade pelo fornecimento do produto sem 

vícios, mormente tentando imputar a culpa pelo ocorrido ao próprio consumidor ou a 

seu preposto, devendo fazer provas de que agiram licitamente, visto que, pelo autor 

restaram demonstrados todos os fatos apontados na inicial. In casu, há relação de 

consumo, tal como já exposto e, por isso, não há que se aferir a ocorrência de culpa em 

relação ao fabricante ou ao fornecedor, sendo suficiente a constatação do dano e do 

nexo causal entre este e a conduta dos contratados. O artigo 18 do Código de Defesa 

do Consumidor é claro quando trata da responsabilidade por vício do produto, tal 

como se transcreve: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou 

não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que 

os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, 

respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 

substituição das partes viciadas." Por se tratar de responsabilidade in re ipsa, cabe ao 

fornecedor responder pelo vício sanando-o, substituindo o produto, restituindo a 

quantia paga ou abatendo proporcionalmente o preço. A respeito do tema, trago os 

comentários de Zelmo Denari ao artigo acima transcrito: "O Código, nesta Seção III, 

disciplina a responsabilidade por vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou 

serviços. A relação de responsabilidade, nesta hipótese, não tem similaridade com a 

anteriormente versada, por isso, que se ocupa somente dos vícios inerentes aos 

produtos ou serviços. Neste caso, portanto, a responsabilidade é in re ipsa, e seu 

fundamento é diverso daquele que enucleia a responsabilidade por danos. Bem 

observado, trata-se de um princípio de garantia que guarda similaridade, mas é 

inconfundível com os vícios redibitórios, da teoria civilística. A primeira distinção a ser 

feita é que os vícios redibitórios são defeitos ocultos da coisa que dão causa, quando 

descobertos, à resilição contratual, com a consequente restituição da coisa defeituiosa, 

ou ao abatimento do preço. Os vícios de qualidade ou quantidade dos produtos ou 

serviços, ao revés, podem ser ocultos ou aparentes - não importa - e contam com 

mecanismos preparatórios muito mais amplos, abrangentes e satisfatórios do que 

aqueles previstos no instituto civilístico, como será versado a seguir. [...] Como se 

decalca, nenhum desses requisitos são aplicáveis às relações de consumo, pois estas, 

além de desconsiderarem o princípio "pacta sunt servanda", não fazem qualquer 

distinção quanto ao valor dos produtos e nem levam em consideração o fato de o 

defeito ser anterior ou posterior à sua introdução no mercado de consumo. De resto, a 

responsabilidade por vícios de qualidade ou quantidade não se identifica 

ontologicamente, com a responsabilidade por danos, nem recorre a fatores 

extrínsecos, envolvendo a apuração da culpa do fornecedor. Este modelo de 

responsabilidade, a nosso aviso, é consectário de inadimplemento contratual: o 

fornecedor tem a obrigação de assegurar a boa execução do contrato, colocando o 

produto ou serviço no mercado de consumo em perfeitas condições de uso ou fruição". 

(Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentado pelos autores do 



anteprojeto/ Ada Pellegrini Grinover...[et al.] - 6 ed. - Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000, p. 177/178). Frise-se que no polo passivo da relação de 

responsabilidade se encontram todas as espécies de fornecedores e coobrigados que 

são, solidariamente, responsáveis pelo ressarcimento dos vícios, seja de qualidade, seja 

de quantidade que eventualmente se apurar. A respeito do vício de qualidade, 

comenta ainda o autor mencionado alhures: "Embora o art. 18 faça referência 

introdutória às duas espécies de vícios (de qualidade e quantidade), seus parágrafos e 

incisos disciplinam, exclusivamente a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de 

qualidade dos produtos, ou seja, por aqueles vícios capazes de torna-los impróprios, 

inadequados ao consumo ou lhes diminuir o valor. Dentre os vícios de qualidade que 

tornam o produto impróprio ou inadequado ao consumo podemos destacar alguns 

vícios ocultos, como, por exemplo: - defeito no sistema de freio do veículo; - defeito no 

sistema de refrigeração, som ou imagem em aparelhos eletrodomésticos." 

Examinando os autos, a despeito de ser patente o dano sofrido pelo autor, não foi 

possível apurar que o produto utilizado apresentava vício em sua fabricação ou em sua 

fórmula. A requerida trouxe aos autos testes de análise do produto questionado pelo 

requerente (f. 46 e seguintes), atestando que o desodorante encontrava-se em 

conformidade com todas as especificações exigidas, o que foi também respaldado pelo 

laudo anexado pela perita nomeada pelo Juízo, atestando esta que os produtos que 

não apresentam as especificações exigidas não têm a comercialização autorizada pela 

ANVISA. Portanto, não há nos autos prova capaz de demonstrar a falha ou defeito no 

produto que pudessem ter causado o problema nas axilas do autor, ressaltando-se 

inclusive no laudo pericial que o caso de reação alérgica é muito individual, 

dependendo de cada organismo (f. 199), podendo ter havido inclusive predisposição 

especificamente no caso do requerente. Frise-se que, com isso, examinando todo o 

conjunto probatório, não é possível concluir-se pela existência do liame causal que liga 

a utilização do desodorante ao resultado que gerou aos autor os problemas de saúde. 

Tal como exposto na sentença proferida, "na qualidade de usuário do produto há 

muito tempo o quadro clínico apresentado pelo autor pode ter ocorrido em virtude de 

procedimentos de depilação axilar, aplicação de produtos tópicos e utilização de 

roupas justas, fatores estes que contribuem na formação da dermatose, não 

configurando a hipótese nexo causal de modo a responsabilizar a requerida pelos 

fatos, visto que o produto, como já frisado alhures, encontra-se dentro dos padrões 

técnicos, podendo concluir-se, a partir disto, que o mesmo oferecia a segurança que 

dele legitimamente se esperava perante os consumidores em geral". Desta maneira, 

tal como se apresenta a situação nos autos, não é possível responsabilizar a empresa 

requerida pelos danos que aponta o autor ter sofrido, ressaltando inclusive que após o 

tratamento ao qual foi submetido, não há prova nos autos de que o requerente tenha 

adquirido alguma seqüela. Firme em tais considerações, nego provimento ao recurso, 

mantendo a bem lançada sentença por seus próprios fundamentos. Custas para o 

apelante, suspenso o pagamento em razão da gratuidade de justiça deferida. Votaram 

de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MARCELO RODRIGUES e 

DUARTE DE PAULA. SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0342.02.028435-8/001 

 

128. REPARAÇÃO DE DANOS. PRODUTO COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 

PRELIMINARES. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. BEM DANIFICADO. DANO 

MATERIAL. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. O 

prazo decadencial em relação ao vício do produto deve ser analisado em conformidade com as 

pretensões formuladas pelo autor; restituição do valor pago pelo aparelho celular e indenização 



por danos morais. O art. 18 do Código de Defesa do Consumidor preceitua que todas as espécies 

de fornecedores são coobrigados solidariamente pelo ressarcimento dos vícios de qualidade 

apurados no fornecimento do produto. Para a caracterização da lesão extrapatrimonial exige-se 

mais do que meros aborrecimentos, faz-se necessário que existam atos lesivos à intimidade da 

pessoa, à privacidade, à honra, não podendo contratempos do dia-a-dia, dissabores, percalços 

passados serem elevados a dano moral, pois, assim, estar-se- ia valorizando todas as reações 

que o indivíduo sofre nas suas relações diárias. (TJRO; APL 0130940-86.2008.8.22.0001; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Osny Claro de O. Junior; Julg. 26/01/2010; DJERO 17/03/2010) 

 

129. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. DEFEITOS NA PINTURA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR. INCIDÊNCIA 

DO ART. 18 DO CDC. TENTATIVA DO RÉU EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DENTRO DO PRAZO DE 

30 DIAS. RECUSA INJUSTIFICADA DA AUTORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Tanto o fabricante como o comerciante, em 

contratos de compra e venda de bens móveis, mormente em negócios realizados à luz da 

legislação consumerista, respondem solidariamente pela qualidade do produto vendido (art. 18 

do CDC). 2 - De acordo com o art. 18 do CDC, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor 

não pode exigir a troca do produto, pois o fornecedor tem este prazo para reparar o produto e 

entregá-lo em perfeito estado para o consumidor. 3 - Não há que se falar em responsabilidade 

do fornecedor em substituir o produto que apresentou certos vícios, quando não lhe é dada a 

oportunidade de saná-los, ante a recusa, injustificada, da autora. (TJMG; APCV 

1.0012.04.001376-0/0011; Aiuruoca; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco 

Kupidlowski; Julg. 25/02/2010; DJEMG 16/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0012.04.001376-0/001(1); Aiuruoca; Décima 

Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Kupidlowski; Julg. 25/02/2010; DJEMG 

16/03/2010) EMENTA: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. 

DEFEITOS NA PINTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 

FABRICANTE E DO REVENDEDOR. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC. TENTATIVA DO RÉU 

EM SOLUCIONAR O PROBLEMA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECUSA 

INJUSTIFICADA DA AUTORA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. 

IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Tanto o fabricante como o comerciante, 

em contratos de compra e venda de bens móveis, mormente em negócios realizados à 

luz da legislação consumerista, respondem solidariamente pela qualidade do produto 

vendido (art. 18 do CDC). 2 - De acordo com o art. 18 do CDC, dentro do prazo de 30 

(trinta) dias, o consumidor não pode exigir a troca do produto, pois o fornecedor tem 

este prazo para reparar o produto e entregá-lo em perfeito estado para o consumidor. 

3 - Não há que se falar em responsabilidade do fornecedor em substituir o produto que 

apresentou certos vícios, quando não lhe é dada a oportunidade de saná-los, ante a 

recusa, injustificada, da autora. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0012.04.001376-0/001 - 

COMARCA DE AIURUOCA - APELANTE(S): SELMA ALBAREZ ARANTES - APELADO(A)(S): 

RENOVILLE LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI. ACÓRDÃO:  

Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador FRANCISCO KUPIDLOWSKI , 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. Belo Horizonte, 25 

de fevereiro de 2010. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS Assistiu ao julgamento, pela apelada, o Dr. Wander Paulo Brasil Pinto. 

O SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI, Presidente: O Dr. Wander Paulo Brasil Pinto 

apresenta petição datada de hoje, juntando instrumento de substabelecimento do 



primitivo procurador da firma Renoville Ltda, ora apelada, e requerendo o adiamento 

para efeito de sustentação oral na próxima sessão, juntando o instrumento de 

substabelecimento, substabelecimento este dado com reserva. Os primitivos 

procuradores da autora são todos residentes em Aiuroca e o advogado requerente 

residente nesta Capital. Então, o motivo do pedido de adiamento é em razão da 

sustentação oral, repisando a V.Exªs que o pedido é desta data, 25 de fevereiro, bem 

como o substabelecimento também que é da presente data. Em. Des. Cláudia Maia. A 

SRª. DESª. CLÁUDIA MAIA: Sr. Presidente, V.Exª, como Relator, não se manifestaria 

primeiro, não? O SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI: Eu me reservo, como Relator, ao 

direito de dar o voto final. A SRª. DESª. CLÁUDIA MAIA: Sr. Presidente, seguindo o 

entendimento que esta Câmara vem mantendo, quando há outros procuradores nos 

autos, entendo que não se justifica, ainda que eles residam fora da Comarca. A pauta 

foi publicada no prazo legal, então eles teriam que ter diligenciado no sentido de fazer 

esse substabelecimento a tempo e modo. Por mim, indefiro o pedido. O SR. DES. LUIZ 

CARLOS GOMES DA MATA: Sr. Presidente, V.Exª muito bem disse que é com reserva. 

Então, os outros procuradores estão habilitados a sustentar. Se fosse sem reservas e 

com exclusividade só para sustentação, eu até deferiria o adiamento. Acompanho a 

Des. Cláudia Maia. O SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI: (Votando como Relator). Os 

autos demonstram que o procuratório foi dado a seis advogados. O substabelecimento 

feito ao Dr. Wander Paulo Brasil Pinto pelo Dr. José Carlos Nogueira da Silva Cardilo foi 

feito com reserva de poderes e sem especificar expressamente o motivo do mesmo, ou 

seja, a alegada sustentação oral. Por outro lado, verifica-se que tanto a petição como o 

substabelecimento são apresentados nesta data, ou seja, na mesma data em que 

ambos os instrumentos foram elaborados. Havia tempo e modo para que o primitivo 

procurador da firma apelada fornecesse o substabelecimento ao nobre causídico Dr. 

Wander Paulo Brasil Pinto e havia tempo e modo para que o Dr. Wander juntasse esse 

substabelecimento e esse pedido muito bem antes da presente data desta sessão. Com 

estas singelas considerações, também indefiro o pedido de adiamento. O SR. DES. 

FRANCISCO KUPIDLOWSKI: VOTO - Pressupostos presentes. Conhece-se do recurso. 

Contra uma sentença que, na Comarca de Aiuruoca - Vara Única -, julgou 

improcedentes os pedidos iniciais de substituição do produto por vício de qualidade e 

indenização por danos materiais e morais, surge o apelo interposto pela autora, 

SELMA ALBAREZ ARANTES, sustentando que adquiriu um veículo Marca Renault, zero 

quilômetro, junto ao ora apelado, todavia, o automotor apresentou rachaduras na 

pintura externa, sendo que a revendedora não se prontificou a cumprir nenhuma das 

determinações constantes no art. 18 do CDC. Para resguardar o patrimônio do 

consumidor, a lei consumeirista dispõe que os fornecedores, incluídos os fabricantes e 

os comerciantes, respondem, solidariamente, perante os consumidores, pelos vícios de 

qualidade ou quantidade do produto, independentemente da existência de vinculação 

contratual, já que a relação jurídica de consumo não pressupõe o contrato, que pode 

ou não haver entre o fornecedor e o consumidor final destinatário. O dever de 

reparação, segundo a norma constante no art. 18 do CDC, surge com a ocorrência do 

vício de qualidade que torne o produto impróprio ou inadequado ao consumo a que se 

destina, ou que lhe diminuam o valor, in verbis: Art. 18 - Os fornecedores de produtos 

de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 

qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que 

se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, 

podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º - Não sendo o 



vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, 

alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma 

espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o 

abatimento proporcional do preço. É importante observar que dentro do prazo de 30 

(trinta) dias o consumidor não pode exigir a troca do produto, pois o fornecedor tem 

este prazo para reparar o produto e entregá-lo em perfeito estado para o consumidor. 

No caso em comento, analisando os autos, verifico que a autora notificou a 

concessionária ré, acerca do problema apresentado em seu veículo, em 05/10/01, forte 

se infere à fls.15/16. Ato contínuo, a ré, em 16/10/01, reconhecendo o problema na 

pintura do automotor, se prontificou a sanar o vício, todavia, tal medida, não fora 

autorizada pela autora, bastando verificar à fls.21. Ora, o argumento de abertura do 

inconformismo, qual seja, de que a empresa não se prontificou em solucionar o 

problema, choca-se com o que restou constatado durante o processo, principalmente 

pelo Certificado de Controle juntado aos autos pela própria autora, o qual comprova a 

tentativa do apelado em sanar o vício, valendo a transcrição: "Constatamos leves 

trincas nas junções do teto, na aplicação de kpo, as quais estão enquadradas em 

garantia pela Renault do Brasil. O cliente recusou em aceitar a correção, através de 

repintura original, decidindo recorrer aos direitos do Código de Defesa do 

Consumidor." (fl. 21) Os documentos anexados aos autos confirmam o aparecimento 

de defeitos na pintura do veículo, entretanto, também confirmam que a autora obstou 

a tentativa do réu em solucioná-lo a tempo e modo, conforme lhe autoriza o Código de 

Defesa do Consumidor. Com efeito, conforme bem asseverado pelo Julgador Singular, 

não há que se falar em responsabilidade do fornecedor em substituir o veículo viciado, 

quando não lhe é dada a oportunidade de saná-los, ante a recusa, injustificada, da 

autora. Portanto, não merecem guarida as alegações da apelante, devendo, assim, 

prevalecer a decisão primeva, que julgou improcedente os pedidos iniciais. Com o 

exposto, nego provimento à apelação. Custas do recurso pela apelante. A SRª. DESª. 

CLÁUDIA MAIA: VOTO - Acompanho integralmente o Relator. O SR. DES. LUIZ CARLOS 

GOMES DA MATA: VOTO -  Peço vênia ao ilustre e operoso Relator, Desembargador 

Francisco Kupidlowski, para divergir do seu posicionamento ante as razões seguintes: 

Trata-se de uma ação ordinária proposta pela parte Apelante, onde a mesma pretende 

a substituição do veículo "zero quilômetro" adquirido junto à parte Apelada, em razão 

dos defeitos averiguados no bem, especialmente em sua pintura. A sentença proferida 

julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não foi conferido ao 

fornecedor a oportunidade para resolver o vício constatado no prazo de 30 (trinta) 

dias, sendo certo que o voto do ilustre Relator agasalhou a referida tese. Entretanto, 

vejo que essa questão não foi abordada pela contestação apresentada às fls. 33/38, 

sendo certo que a parte Apelada não levantou em sua defesa a referida matéria. Pelo 

contrário, pelo que consta da defesa apresentada, a parte Apelada foi clara e precisa 

ao afirmar: "Cumpre advertir que, os supostos danos causados na pintura do veículo 

da autora são oriundos de fábrica e não de serviço de reparação ou manutenção." (fls. 

34) E ainda: "...quem lançou no mercado um carro com defeito de qualidade, foi a 

fabricante pelo que a concessionária apenas serviu de revendedora. Todavia a autora, 

ao reclamar frente a concessionária/ré referido vício, essa utilizou-se de todas as 

alternativas que estavam ao seu alcance para tentar solucionar o problema do 

consumidor, inclusive fornecendo um veículo reserva, pelo prazo de 30 dias enquanto o 

carro da requerente estava sendo vistoriado. Isso é perceptível quando a autora diz na 

inicial que foi realizado os reparos necessários pela concessionária, todavia, como o 

problema é de fabricação, ou seja falha na pintura, não há como a concessionária 



responder por prejuízos que não deu causa." (fls. 36) E por fim: "De outra feita, 

segundo reza o artigo 18 § 1º do CDC o consumidor poderá escolher alternativamente 

entre substituir o produto por outro da mesma espécie ou restituição imediata do 

produto por outro da mesma espécie, ou abatimento proporcional do preço." (fls. 37). 

Enfim, consoante se infere da contestação apresentada, a parte Apelada não levantou 

em sua defesa a necessidade de concessão do prazo para que a mesma pudesse 

solucionar o problema. Ao contrário, resta claro e expresso na defesa, que a parte 

Apelada se indispôs à reparar o vício, sob a alegação de que não fora ela quem deu 

causa. Assim, vejo que o Juiz "a quo" decidiu contrariamente à matéria da inicial e da 

defesa apresentada, com base em fundamentos outros estranhos à lide formada, 

posto que, reitero, a parte Apelada não reconheceu em sua defesa a possibilidade de 

reparar o dano. Logo, a simples indisposição da parte Apelada em reparar o dano, 

consoante se infere da própria contestação apresentada, por si só, é suficiente a 

embasar a procedência do pedido inicial. De outro norte, ainda que a parte Apelada 

tivesse levantado em sua defesa a necessidade do prazo para sanar o vício, ainda 

assim vejo que a sentença deveria ser modificada. Senão vejamos: Trata-se da compra 

de um veículo "zero quilômetro", onde se supõe estar o Consumidor adquirindo um 

automóvel em perfeito estado, sem qualquer necessidade de reparação, 

principalmente no que se refere à pintura do veículo. Ora, sendo assim, constatado o 

vício justamente na pintura do veículo, a reparação que seria possível é a repintura do 

bem. Assim, não vejo a reparação do vício apontado como atendimento ao direito do 

Consumidor. Uma coisa é adquirir um veículo novo, "zero", cuja pintura pressupõe ser 

única, original e de fábrica, e outra é adquirir um veículo, também novo e "zero", 

porém sabedor que o mesmo fora todo pintado novamente. Enfim, quem adquire um 

veículo "zero quilômetro", tem o direito de adquirir o bem com a pintura original, sem 

qualquer necessidade de reparo, valendo a citação jurisprudencial: "INDENIZAÇÃO - 

AUTOMÓVEL NOVO - DEFEITO NA PINTURA - DIREITO DE RECLAMAR - PRELIMINAR DE 

DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO -INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 

1º, II, DO CDC - PROCEDÊNCIA - DANOS MORAIS -INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO 

INDEVIDA. Defeito na pintura de veículo novo, havido pela perícia oficial como 

constatável sob a incidência direta da luz solar, constitui defeito oculto. Assim, 

segundo delimitação do art. 26, II, § 3º do CDC, não há falar em decadência do direito 

de reclamar a restituição do preço se o ingresso em Juízo se deu a menos de noventa 

dias da verificação do defeito. O adquirente de automóvel novo, portador de defeito na 

pintura, não está obrigado a concordar com a sua repintura, se esta forma de reparo 

do defeito implicar, como admitiu a perícia, a desvalorização comercial do veículo. A 

frustração comercial sofrida por adquirente de automóvel com defeito não pode ser 

alçada ao plano da dor moral, ainda que cada pessoa reaja diferentemente aos 

impactos de negócios malfeitos, se, a rigor, não se pode afirmar ter sido ele ludibriado 

em sua boa-fé, ou alcançado, em virtude de uma ação danosa, por uma dor psicológica 

irresistível, com sede em valores morais de honorabilidade, reputação, respeitabilidade 

e afetividade. (Processo: 2.0000.00.453216-3/000 - TJMG - Rel. Des. Irmar Ferreira 

Campos)." Fazendo jus a parte apelante à substituição do veículo, na forma do pedido, 

impõe-se também reconhecer o direito à indenização por danos morais, posto que a 

parte Apelante teve a sua alegria, própria de quem adquire um veículo zero km, 

substituída pela tristeza decorrente da sua boa fé ludibriada pela parte Apelada. Em 

que pese a jurisprudência apresentar entendimentos controvertidos, estou a me filiar 

ao entendimento daqueles que entendem pela ocorrência do dano moral, valendo a 

transcrição jurisprudencial: "INDENIZAÇÃO - VÍCIO DO PRODUTO - AUTOMÓVEL - 

MANCHAS DE PINTURA - PROVA - DANO MORAL. Configura vício do produto manchas 



de pintura localizadas no capô e no teto, causadas por defeito grave de fabricação 

ocorrido durante o processo automatizado de pintura da carroceria. É fato gerador de 

dano moral a aquisição de veículo novo com defeito de fabricação. (Processo: 

2.0000.00.445272-6/000 - TJMG - Rel. Des. José Flavio de Almeida)." Frente a tais 

razões, com especial atenção pela fundamentação constante da sentença não 

corresponder aos termos da contestação apresentada, estou a DAR PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e condenar a parte Apelada à 

substituição do veículo por outro de mesma marca, "zero quilômetro", em obrigação a 

ser cumprida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidência de multa diária no 

valor de R$ 300,00 (trezentos reais) que ora fixo, bem como condenar a parte Apelada 

no pagamento de indenização por danos morais, cujo valor ora arbitro em R$ 7.000,00 

(sete mil reais), corrigido monetariamente à partir da fixação, com juros moratórios de 

1% (um por cento) ao mês à partir do ilícito praticado (data da compra), conforme se 

apurar. Face a reforma da sentença, condeno a parte Apelada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa, devidamente corrigida. É como voto. SÚMULA : NEGARAM 

PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0012.04.001376-0/001 

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto 

sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for 

inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem 

publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - o abatimento proporcional do preço; 

II - complementação do peso ou medida; 

III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os 

aludidos vícios; 

IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos. 

§ 1° Aplica-se a este artigo o disposto no § 4° do artigo anterior. 

§ 2° O fornecedor imediato será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o 

instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. 

Normas correlatas Art. 58 desta Lei. Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) - arts. 264 a 266; e 

arts. 275 a 285. Código Civil (Lei nº 3.071/16) - art. 896; art. 897; e arts. 904 a 915. 

Julgados 

130. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PRODUTO. VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. IMPROPRIEDADE PARA 

CONSUMO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. Demonstrado que o produto após a sua aquisição pelo 

consumidor apresentou vícios que o tornaram impróprio para o consumo, há de ser restituído o 

valor pago, nos termos do art. 19, IV, do Código de Defesa do Consumidor. (TJMG; APCV 

1.0382.07.070107-5/0011; Lavras; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Caldeira 

Brant; Julg. 18/06/2008; DJEMG 28/06/2008) 

 



131. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA 

CONTRATADA. Incabível a determinação de abatimento do preço do imóvel adquirido na 

planta, quando a extensão dos defeitos da construção, apurados mediante prova pericial, não 

atinge substancialmente a obra. Indenização devida pelos prejuízos e imperfeições resultantes 

da má execução do projeto. Ré que se propõe a reparar os defeitos por seus próprios meios. 

Descabimento, porquanto do promitente comprador a opção por indenização ou reparação 

mediante obrigação de fazer. Ademais, inadmissível impor ao adquirente a manutenção de 

relação negocial mal sucedida, em prol da parte que cumpriu defeituosamente o contrato. Valor 

da indenização a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Responsabilidade solidária da 

empresa proprietária do terreno decorrente do disposto no art. 29, par$ único, da Lei nº 

4.591/64, e arts. 19, 34 e 28, § 3º, do CDC, assim como em razão de demonstrada sua 

participação ativa no empreendimento. O descumprimento contratual por si só não gera dano 

moral indenizável. Defeitos decorrentes da construção, na extensão aferida pela experta, que 

não geram mais que mero dissabor. Sucumbência mantida. NÃO CONHECERAM DO AGRAVO 

RETIDO RELATIVO A CONTRADITA DE TESTEMUNHA, NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO DA DECISÃO QUE MANTEVE A LEGITIMIDADE PASSIVA DA CO-RÉ KAPLAN E NEGARAM 

PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME. (TJRS; AC 70018027482; Porto Alegre; Décima Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes; Julg. 11/09/2008; DOERS 

15/12/2008; Pág. 71) 

 

132. CONSUMIDOR. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL. PREJUÍZO AO ROTEIRO DE VIAGEM. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇO. ART. 19 DO CDC. DANOS 

MORAIS OCORRENTES. Afastamento da condenação isolada da agência de viagens. Sentença 

parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJRS; RCív 71001627017; Porto 

Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 

24/09/2008; DOERS 30/09/2008; Pág. 64) 

 

 

133. REVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO SE APLICA A 

SÚMULA Nº 596 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ANTE A SUPERVENIENCIA DE NORMAS 

GERAIS E ESPECIAIS, CODIFICADAS, QUE INFIRMAM A SUA APLICABILIDADE. Inteligência do 

inciso III do artigo 19 e inciso V do art. 170, além da parte final do artigo 173, todos da 

Constituição Federal e do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada 

neste aspecto. Recurso do autor provido. JUROS. Anatocismo. Admissibilidade, no caso dos 

autos, a prática de juros capitalizados não é irregular, pois é aplicável ao a Medida Provisória 

n9. 1963-17/2000 (reeditada sob o n9. 2170/36), que admite a capitalização mensal dos juros 

nos contratos bancários celebrados após sua vigência. (TJSP; APL 7036538-9; Ac. 2706420; São 

José do Rio Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elmano de Oliveira; Julg. 

16/06/2008; DJESP 30/07/2008).  

 

134. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA, NA MEDIDA EM QUE DOS AUTOS CONSTAM 

ELEMENTOS SUFICIENTES À FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO E QUE PERMITEM O 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS. 

ANATOCISMO. A PRÁTICA DE JUROS CAPITALIZADOS É PERMITIDA, NO CASO PRESENTE, POIS A 

MEDIDA PROVISÓRIA NS. 1.963- 17/2000 (REEDITADA SOB O NS. 2.170-36/2001) ADMITE A 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS NOS CONTRATOS BANCÁRIOS CELEBRADOS APÓS A SUA 

VIGÊNCIA. TRATANDO-SE DE CONTRATO FIRMADO EM DATA POSTERIOR À EDIÇÃO DA 

REFERIDA NORMA, COMO É O CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA 

CAPITALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. 



NÃO SE APLICA A SÚMULA Nº 596 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ANTE A 

SUPERVENIÊNCIA DE NORMAS GERAIS E ESPECIAIS, CODIFICADAS, QUE INFIRMAM A SUA 

APLICABILIDADE. Inteligência do inciso III do artigo 19 e inciso V do art. 170, além da parte final 

do artigo 173, todos da Constituição Federal e do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 7036345-4; Ac. 2704347; Ribeirão Preto; 

Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elmano de Oliveira; Julg. 16/06/2008; 

DJESP 30/07/2008) 

 

135. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PLANO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. CONTRATO 

PREVÊ A POSSIBILIDADE DE O MUTUÁRIO REQUERER A REVISÃO EXTRAJUDICIAL, EM CASO DE 

COMPROMETIMENTO DA RENDA EM PERCENTUAL SUPERIOR AOS ÍNDICES CONTRATADOS. 

RECURSO PROVIDO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CARTEIRA HIPOTECÁRIA. REAJUSTE 

DO SALDO DEVEDOR E DAS PRESTAÇÕES PELA TAXA REFERENCIAL. ADMISSIBILIDADE, COM 

AMORTIZAÇÃO ATRAVÉS DA TABELA PRICE QUE NÃO SIGNIFICA A ACUMULAÇÃO DE JUROS AO 

SALDO DEVEDOR, JÁ QUE ESTE É SATISFEITO MENSALMENTE. RECURSO PROVIDO. REVISÃO 

CONTRATUAL. TAXA DE JUROS. LIMITAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. NÃO SE APLICA A SÚMULA 

Nº 596 DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE NORMAS GERAIS E 

ESPECIAIS, CODIFICADAS, QUE INFIRMAM A SUA APLICABILIDADE. Inteligência do inciso III do 

artigo 1s e inciso V do art. 170, além da parte final do artigo 173, todos da Constituição Federal 

e do artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor. Taxa anual que deve respeitar o limite de 

12% (doze por cento). Recurso Não Provido. SEGURO. Sistema Financeiro da Habitação. Aferição 

de que os prêmios de seguro não são destinados ao agente financeiro, mas sim repassados à 

seguradora. Sendo a contração diversa, não há se falar aqui em aplicação do mesmo parâmetro 

de revisão das prestações contratadas. Recurso Provido. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. Não 

caracterizada a inconstitucional idade do Decreto-Lei nº 70/66, desde que respeitado o devido 

processo legal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 7035266-4; Ac. 2597381; 

Campinas; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elmano de Oliveira; Julg. 

16/04/2008; DJESP 20/05/2008) 

Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem 

impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da 

disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: 

I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; 

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de 

eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por 

conta e risco do fornecedor. 

§ 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente 

deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de 

prestabilidade. 

Julgados 



136. COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇAS. PLANOS VERÃO, 

COLLOR I E II. EXTRATOS. COMPROVADA A TITULARIDADE DA CONTA É DISPENSÁVEL A 

JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PETIÇÃO INICIAL. HIPÓTESE EM QUE, PARA A LIQUIDAÇÃO DA 

DÍVIDA, SERÁ NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS CONTAS POUPANÇA, BEM 

COMO SEUS VALORES À ÉPOCA DOS FATOS. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA A RESPEITO DA 

LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA O PEDIDO, POIS ELA É PARTE NO 

CONTRATO, POSIÇÃO NA RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE MODIFICOU COM A INTERVENÇÃO 

DO ESTADO NA ECONOMIA. OS BANCOS DEPOSITÁRIOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA CORREÇÃO 

MONETÁRIA DOS ATIVOS EM DEPÓSITO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM PELA 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CRUZADOS NOVOS DAS CONTAS DE POUPANÇA COM DATA-

BASE ATÉ 15 DE MARÇO DE 1990 E NO PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO 

BLOQUEADO PARA O BANCO CENTRAL. INAPLICÁVEL O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO 

ART. 27 DO CDC. Não se discute a existência de vício aparente ou oculto de qualidade na 

prestação de serviço a que alude o caput do art. 20 do CDC, mas o direito do autor de obtôr à 

real correção monetária incidente sobre o saldo de sua conta-poupança. Decadência Afastada. 

A prescrição do direito pessoal ocorre em vinte anos, pois a correção e juros incidentes sobre os 

depósitos perdem a natureza de acessórios quando são capitalizados. Prescrição Vintenária. 

Prescrição Afastada. Rendimento de janeiro de 1989 (Plano Verão). Diferença de 42,72% do IPC 

devida. Rendimento de abril de 1990 (Plano Collor I). Diferenças de 44,80% do IPC. Rendimento 

de fevereiro de 1991 ( Plano Collor II ). Diferença de 21,87% do IPC. Juros Remuneratórios 

devidos. 0 poupador tem direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção que 

não lhes foi paga, desde o vencimento da obrigação, sem prejuízo dos juros moratórios, 

contados a partir da citação. A aplicação da Tabela de Atualização de débitos judiciais do 

Tribunal de Justiça de São Paulo somente corrige o depósito, exatamente como é feito com os 

depósitos em poupança. Trata-se de aplicação do INPC que sempre foi utilizado para correção 

dos débitos. Não se vê, pela aplicação do referido índice, qualquer diferença para a correção da 

poupança. Negado provimento ao recurso do réu. Recurso adesivo do autor parcialmente 

provido. (TJSP; APL 990.09.339763-3; Ac. 4374349; São Paulo; Vigésima Sexta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 10/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

137. COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. REMUNERAÇÃO. DIFERENÇAS. PLANOS VERÃO, 

COLLOR I E II. A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA A RESPEITO DA LEGITIMIDADE DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PARA O PEDIDO, POIS ELA É PARTE NO CONTRATO, POSIÇÃO NA RELAÇÃO 

JURÍDICA QUE NÃO SE MODIFICOU COM A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. OS 

BANCOS DEPOSITÁRIOS SÃO RESPONSÁVEIS PELA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS ATIVOS EM 

DEPÓSITO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM PELA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS 

CRUZADOS NOVOS DAS CONTAS DE POUPANÇA COM DATA-BASE ATÉ 15 DE MARÇO DE 1990 E 

NO PERÍODO ANTERIOR À TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO BLOQUEADO PARA O BANCO 

CENTRAL. INAPLICÁVEL O PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR E O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 27 DO CDC. Não se discute a 

existência de vício aparente ou oculto de qualidade na prestação de serviço a que alude o caput 

do art. 20 do CDC, mas o direito do autor de obter a real correção monetária incidente sobre o 

saldo de sua conta-poupança. Decadência Afastada. A prescrição dosdireito pessoal ocorre em 

vinte anos, pois a correção e juros incidentes sobre os depósitos perdem a natureza de 

acessórios quando são capitalizados. Prescrição Vintenária. Prescrição Afastada. Rendimento de 

janeiro de 1989 (Plano Verão). Diferença de 42,72% do IPC devida. Rendimento de abril de 1990 

(Plano Collor I). Diferenças de 44,80% do IPC. Rendimento de maio de 1990 (Plano Collor I) 

Diferenças de 7,87% do IPC. Rendimento de fevereiro de 1991 ( Plano Collor II ). Diferença de 

21,87% do IPC. Juros Remuneratórios devidos. O poupador tem direito de receber juros 

remuneratórios pela diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento da 



obrigação, sem prejuízo dos juros moratórios, contados a partir da citação. Recurso do réu 

parcialmente provido somente para reduzir os honorários advocatícios a 15% sobre o valor da 

condenação. (TJSP; APL 990.09.328334-4; Ac. 4374339; São Sebastião; Vigésima Sexta Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 10/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

138. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A 

AÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SPC. ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA FOI AVALISTA DE UM 

CONTRATO QUE ORIGINOU O DÉBITO. FALSIDADE DA ASSINATURA COMPROVADA EM LAUDO 

PERICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. 

TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.12, 14, 18, 20, 30 E 35 DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. 

QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. IMPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 

Presentes os requisitos autorizadores da reparação do dano moral e a ilicitude na conduta do 

demandado que ocasionou o cadastramento do nome da parte autora no órgão de restrição ao 

crédito indevidamente, impõe-se o dever de indenizar os danos morais daí decorrentes. A 

quantificação do dano moral obedece ao critério do arbitramento judicial que, norteado pelos 

princípios de proporcionalidade e da razoabilidade, fixará o valor, levando-se em consideração 

as circunstâncias do fato, as condições da vítima e a extensão dos prejuízos gerados, bem como 

o caráter compensatório para o autor e o punitivo para o ofensor;. Valor fixado corretamente 

que merece ser mantido;. Apelo improvido. Decisão unânime. (TJSE; AC 2009211419; Ac. 

1377/2010; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Suzana Maria Carvalho Oliveira; DJSE 

22/03/2010; Pág. 14) 

 

139. NO SHOW. COMPRA DE SERVIÇO DE HOTELARIA INTERNACIONAL ATRAVÉS DE CARTÃO DE 

CRÉDITO EMITIDO NO BRASIL.. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AVISO SISTEMÁTICO DE 

CANCELAMENTO EM SERVICE CALL. NÃO ACATADO TEORIA DO RISCO PROVEITO ALIADA A 

TEORIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA QUEBRA DOS DEVERES DE CONTRATUAIS DE 

COOPERAÇÃO E DE CONFIANÇA. CONTRATOS COMPLEXOS A VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION. DECLARA QUE EMPRESTA SUA BANDEIRA À REDE FINANCEIRA PARA 

COMERCIALIZAÇÃO DOS CARTÕES. VENDA DE CONFIANÇA E CREDIBILIDADE QUE GERA 

SOLIDARIEDADE. SOLIDARIEDADE.. A contra ordem da autorização de débito em pagamento em 

conta de cartão de crédito é sistema corriqueiro nesta espécie contratual, faz parte da presteza 

e da qualidade dos serviços oferecidos artigo 20 do CDC. Após a utilização do cartão em 

23/11/2006 a correntista emitiu contra ordem mas, ainda assim, na fatura com vencimento em 

03/01/2007 o débito foi lançado. No mínimo deveria ter sido cobrado uma das diárias a titulo 

de multa contratual no valor de € 40, 00 para o caso de acionamento da rede hoteleira. Opção 

de escolha do consumidor, art. 7º, parágrafo único do CDC. Ilegitimidade afastada. Má 

prestação do serviço, art. 20 do CDC. DANO MORAL DEVIDO PELA MÁ PRESTAÇÃO (TJBA; Rec. 

83947-7/2007-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas; 

DJBA 15/03/2010) 

 

140. DC. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MOVIMENTO PAREDISTA. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS ADIMPLIDAS A TÍTULO DE MENSALIDADES. DE OUTRO LADO, O 

MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, SEM OUTRAS SEQUELAS RELEVANTES, NÃO 

CONSTITUI FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO EM GRAU MÍNIMO PARA 

AFASTAR O DANO MORAL. I. A recorrente prestou serviços educacionais à apelada, que, na 

qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6º da 

legislação de regência, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos 

danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (arts. 6º e 14 da Lei nº 8.078/90). II. 

Restaram incontroversos os aspectos relacionados à contratação dos serviços pela autora, os 



valores acordados para tanto, bem como a paralisação das atividades pelo recorrente, em 

decorrência do movimento grevista de seus professores. III. No caso, a consumidora/ recorrida 

nutria a expectativa de cursar o segundo semestre letivo de seu curso de maneira ininterrupta e 

com o cumprimento total da carga horária, no prazo previsto para tal. Todavia, não foi o que 

ocorreu, tendo o instituto universitário interrompido as atividades, em razão da paralisação dos 

seus discentes. lV. Nada obstante a alegação da recorrente de ter oferecido a reposição das 

aulas perdidas, a escolha decorreu, a princípio, de arbítrio exclusivo da recorrida, a não poder 

ser obrigada a aceitar a imposição da apelante, de repor as aulas num período distinto do que 

fora inicialmente contratado, sobretudo quando já havia se matriculado em outra instituição de 

ensino. V. Responde o fornecedor pelos vícios de qualidade e de quantidade dos serviços que 

prestar (CDC, art. 20). Acrescente- se, neste sentido, que os serviços padecem de vícios de 

qualidade quando são impróprios para o consumo; ou seja, quando se mostram inadequados 

para os fins que deles se esperam ou não atendam às normas regulamentares de prestabilidade 

(20080710012315acj, relator esdras neves, primeira turma recursal dos juizados especiais cíveis 

e criminais do d.f., julgado em 25/11/2008, DJ 11/12/2008 p. 205). Portanto, restituição 

imediata da quantia paga pelo serviço é direito que se impõe. VI. Ademais, não se pode 

desconsiderar que quem deu causa ao imbróglio foi a recorrente ao atrasar o pagamento dos 

salários dos professores. Essa conduta desidiosa acarretou a intervenção do ministério público, 

o qual inclusive orientou os alunos a não pagarem as mensalidades enquanto os serviços não 

fossem normalizados (fls. 87/112), o que evidencia a gravidade do ilícito. VII. Legítima, pois, a 

rescisão contratual e a devolução da quantia fixada na sentença que, nesse ponto, é mantida 

por seus próprios fundamentos. VIII. De outro ângulo, é de se afastar a condenação de 

reparação por danos morais, dado ser hipótese de mero inadimplemento contratual; a recorrida 

ter contratado os serviços de nova instituição de ensino (sem prejuízo imediato) e não ter 

querido aceitar a pronta reposição das aulas em período acertado com o mpdft (entre janeiro e 

fevereiro de 2008), tudo a sugerir não afetação à dignidade da consumidora. IX. Recurso 

conhecido e provido (em grau mínimo). Sentença mantida na íntegra (salvante o dano moral), o 

que legitima a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

X. Sem custas, nem honorários, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (TJDF; Rec. 

2008.01.1.016322-2; Ac. 408.569;Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do Df; Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima; DJDFTE 10/03/2010; Pág. 123) 

 

141. DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO DO VÔO E 

DA VIAGEM. LUA DE MEL. AGÊNCIA. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. A 

operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, 

organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire 

pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de 

fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor. Preliminar rejeitada. 2. O 

terceiro contemplado no art. 14, §3º, inciso II é aquele que não tem qualquer vínculo com o 

fornecedor, a pessoa completamente estranha à cadeia de fornecimento. Assim, não considera 

terceiro a companhia aérea que realizaria o transporte dos turistas. Excludente afastada. 3. 

Detectado o vício na prestação do serviço, surgem para o consumidor as prerrogativas previstas 

no artigo 20 do CDC, sem prejuízo da indenização por danos materiais e morais. 4. É 

prescindível a comprovação efetiva do dano moral, sendo suficiente que a argumentação 

trazida na inicial, ou melhor, os fatos lesivos comprovados convençam o julgador de sua 

existência. Na espécie, não há dúvida de que a situação suportada pelos apelados, que se viram 

impedidos de realizar a planejada viagem de lua de mel, momento, sem dúvida, desejado e 

esperado pelos recém casados, trouxe-lhes aflições, desconfortos, transtornos demasiados, 

extrapolando a barreira do mero aborrecimento. 5. Constada a razoabilidade da indenização 

fixada em 1ª instância, equivalente ao grau de culpabilidade do agente e à gravidade do dano, 



não há motivo para a sua diminuição. Recurso não provido. (TJMG; APCV 1.0024.04.494099-

7/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 

25/11/2009; DJEMG 05/02/2010) 

 

142. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, IV, 7º E 20 § 2º DO CDC. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- 

Negligência por parte do banco em deixar o usuário esperar por 50 (cinqüenta) minutos na fila 

para atendimento; 2- Desrespeito a Lei Municipal que disciplina o tempo de espera na fila das 

instituições financeiras; 3 - Defeito na prestação do serviço gera o dever de indenizar; 4- 

violação do Código de Defesa do Consumidor; 5- Sentença reformada; 6 - Recurso provido. 

(TJMT; RCI 5920/2009; Primeira Turma Recursal; Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; Julg. 

20/01/2010; DJMT 28/01/2010; Pág. 40) 

 

143. INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, IV, 7º E 20 § 2º DO CDC. 

DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- 

Negligência por parte do banco em deixar a usuária esperar por tempo superior à uma hora na 

fila para atendimento; 2 - Falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar; 3 - Violação 

do Código de Defesa do Consumidor; 4 - Sentença reformada; 5 - R curso provido. (TJMT; RCI 

5952/2009; Primeira Turma Recursal; Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; Julg. 

20/01/2010; DJMT 28/01/2010; Pág. 40) 

 

144. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPREITADA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE 

RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. 

APLICABILIDADE DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO 

AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 515, § 3º DO CPC. 

DESMORONAMENTO DA OBRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. 

PERDAS E DANOS. PEDIDO GENÉRICO E INCERTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. NOS 

CONTRATOS DE EMPREITADA, O EMPREITEIRO É RESPONSÁVEL PELA SOLIDEZ E SEGURANÇA DA 

OBRA, ESPECIALMENTE QUANDO SE APLICA A LEI DO CONSUMIDOR, COMO É O CASO, QUE 

APONTA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA AO FORNECEDOR DO SERVIÇO (ART. 20 DO CDC). No 

caso, o construtor era responsável pelo projeto da obra, fornecimento de materiais, mão-de- 

obra e independentemente de qual foi a causa pelo desmoronamento da obra, a 

responsabilidade é do construtor, vez que não foi provada culpa do consumidor. Recurso 

parcialmente provido, V.u. -. (TJSP; APL 992.05.121142-3; Ac. 4248869; Itapecerica da Serra; 

Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Manoel Justino Bezerra Filho; Julg. 

14/12/2009; DJESP 22/01/2010) 

Art. 21. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer 

produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de 

reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do 

fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. 

Julgados 

145. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO. ARTS. 21 22 E 23. Ausência 

de prequestionamento - Incidência da Súmula nº 211/STJ - Dano moral não configurado - 

Entendimento obtido da análise do conjunto fático-probatório - Reexame de provas - 



Impossibilidade - Aplicação da Súmula nº 7/STJ recurso improvido. (STJ; AgRg-Ag 1.009.500; 

Proc. 2008/0023627-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; Julg. 18/08/2009; DJE 

31/08/2009) 

 

146. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E ESTÉTICOS. CHOQUE ELÉTRICO. DANOS ESTÉTICOS. COISA JULGADA. AMPUTAÇÃO DA 

PERNA. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 

TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. 1. Inexistência de 

obscuridade, contradição ou omissão no presente acórdão, uma vez que os embargantes 

demonstram, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no aresto 

atacado, visto que a decisão em tela não lhes foi completamente favorável. 2. O Juiz ou o 

Tribunal não estão obrigados a se manifestar a respeito de todos os fundamentos invocados 

pelas partes, bastando que sejam referidos na decisão apenas aqueles que interessam à 

resolução do caso submetido à apreciação. 3. A parte ré prequestionou expressamente o artigo 

21 do Código de Defesa do Consumidor, objetivando a interposição de recurso à Superior 

Instância. No entanto, a decisão deste Colegiado foi devidamente motivada, atendendo ao 

princípio do livre convencimento a que alude o art. 131 do CPC, inexistindo no caso em tela 

negativa de vigência a quaisquer dos dispositivos legais invocados em sede de embargos. 4. 

Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 535 do CPC, impondo-se o desacolhimento dos 

recursos. Desacolhidos os embargos declaratórios de ambos os embargantes. (TJRS; EDcl 

70030622179; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 

15/07/2009; DOERS 23/07/2009; Pág. 67) 

 

147. AÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFRINGÊNCIA DO ART. 21 DO 

CDC. PEDIDO DE DANOS MORAL E MATERIAL, MAIS LUCROS CESSANTES. CUSTAS PROCESSUAIS 

EM DÉCUPLO. ART. 4, PARÁGRAFO 1º, DA LEI Nº 1060/50. APELO DA PARTE RÉ. 1. Descabe o 

entendimento de que não há razão para indenizar. Uma vez que na reparação foi fornecido 

compressor remanufaturado, sem a autorização do consumidor, tal ato infringiu o disposto na 

art. 21 do CDC. Dever de restituir o valor investido em um compressor novo- conforme o art. 20 

do CDC. Ainda, o compressor ficou danificado dois meses após. Nessa ocasião, em função do 

compressor ter falhado, o veículo da parte autora teve que parar em local inadequado, 

atrapalhando o trânsito, razão pela qual tal foi removido para posto fiscal pela Polícia Federal, 

fazendo a parte autora ter que arcar com o custo dessa remoção. Essa despesa em função da 

falha do compressor deverá ser reembolsada à parte autora. Recurso Adesivo. 1. Dever de 

pagar o décuplo das custas processuais. Segundo o art. 4, parágrafo 1º, da Lei nº 1060/50, 

presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, 

sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. No caso, conforme observado ao 

longo do processo, observa-se que a parte autora é empresária e que, inobstante ao ocorrido, 

não sofreu prejuízos graves a ponto de ameaçar seu padrão de vida ou o sustento de sua 

família, podendo sim, arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Assim, 

provada que tem condições de custear o processo, situação contrária da que afirmou nos autos 

para receber a concessão de AJG, deverá a parte autora pagar o décuplo das custas judiciais. 2. 

No tocante ao pedido de danos morais e materiais pelas aludidas quatorze horas em teve seu 

veículo paralisado, não há comprovação nos autos desses. Por isso, descabido o pedido da 

parte. APELO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. UNÂNIME. (TJRS; AC 70028384493; Frederico 

Westphalen; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Junior; Julg. 24/06/2009; DOERS 

03/07/2009; Pág. 39) 

 

a. Integra do Acórdão: AÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

INFRINGÊNCIA DO ART. 21 DO CDC. PEDIDO DE DANOS MORAL E MATERIAL, MAIS 



LUCROS CESSANTES. CUSTAS PROCESSUAIS EM DÉCUPLO. ART. 4, PARÁGRAFO 1º, DA 

LEI 1060/50. Apelo da parte ré. 1. Descabe o entendimento de que não há razão para 

indenizar. Uma vez que na reparação foi fornecido compressor remanufaturado, sem a 

autorização do consumidor, tal ato infringiu o disposto na art. 21 do CDC. Dever de 

restituir o valor investido em um compressor novo- conforme o art. 20 do CDC. Ainda, o 

compressor ficou danificado dois meses após. Nessa ocasião, em função do compressor 

ter falhado, o veículo da parte autora teve que parar em local inadequado, 

atrapalhando o trânsito, razão pela qual tal foi removido para posto fiscal pela Polícia 

Federal, fazendo a parte autora ter que arcar com o custo dessa remoção. Essa 

despesa em função da falha do compressor deverá ser reembolsada à parte autora. 

Recurso Adesivo. 1. Dever de pagar o décuplo das custas processuais. Segundo o art. 4, 

parágrafo 1º, da Lei 1060/50, presume-se pobre, até prova em contrário, quem 

afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das 

custas judiciais. No caso, conforme observado ao longo do processo, observa-se que a 

parte autora é empresária e que, inobstante ao ocorrido, não sofreu prejuízos graves a 

ponto de ameaçar seu padrão de vida ou o sustento de sua família, podendo sim, arcar 

com as custas processuais e com os honorários advocatícios. Assim, provada que tem 

condições de custear o processo, situação contrária da que afirmou nos autos para 

receber a concessão de AJG, deverá a parte autora pagar o décuplo das custas 

judiciais. 2. No tocante ao pedido de danos morais e materiais pelas aludidas quatorze 

horas em teve seu veículo paralisado, não há comprovação nos autos desses. Por isso, 

descabido o pedido da parte. APELO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDOS. UNÂNIME. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Magistrados integrantes 

da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar 

provimento ao apelo e ao recurso adesivo. Custas na forma da lei. Participaram do 

julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Des.ª Iris Helena Medeiros 

Nogueira (Presidente e Revisora) e Des. Tasso Caubi Soares Delabary. Porto Alegre, 24 

de junho de 2009. DR. LÉO ROMI PILAU JÚNIOR, Relator. RELATÓRIO Dr. Léo Romi Pilau 

Júnior (RELATOR) Codema Comercial e Importadora Ltda. e Maristela Schio Perassoli 

interpuseram, respectivamente, apelação e recurso adesivo contra a sentença, nos 

autos da ação de cobrança que essa move em face daquela. Para evitar a tautologia, 

transcrevo o relatório sentencial in verbis: “ Vistos e analisados os autos. MARISTELA 

SCHIO PERASSOLI, já qualificada nos autos, ajuizou ação de cobrança em face de 

CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., também qualificada. Alegou ser 

proprietária do veículo Scania T-124, placas IHM4576, o qual necessitou de assistência 

técnica da ré em 23 de fevereiro de 2006, quando se encontrava na cidade de 

Miracatu/SP. Na ocasião, foi solicitada a presença da ré, a qual somente compareceu 

no local onde o veículo estava parado 14h depois. Todavia, em razão de tal demora, 

por estar o caminhão estacionado em local perigoso, foi ele guinchado pela Polícia 

Rodoviária Federal, gerando uma despesa de R$ 400,00. A demandada, outrossim, 

cobrou-lhe pelo deslocamento até o local o valor de R$ 450,00. Ocorre que o serviço 

prestado pela ré foi de péssima qualidade, visto que o compressor de ar que na ocasião 

foi substituído não resolveu o problema, já que no dia 24 de abril de 2006 houve nova 

pane, tendo o veículo parado próximo ao posto fiscal de Iraí/RS. Sendo assim, foi 

acionada a assistência técnica de Palmeira das Missões/RS, localidade mais próxima 

em que se encontrava disponível tal serviço, a qual entrou em contato com a ré, que 

somente remeteu outro compressor (usado) no dia 27 de abril de 2006, às 14h. Diante 

disso, como pagou por uma peça nova, entende cabível a restituição dos R$ 2.736,80 

pagos à ré, uma vez que a peça substituída era usada e estava danificada. Além disso, 

aduziu ser devido o pagamento de R$ 290,00, relativo às despesas de remoção do 



veículo do pátio do posto fiscal de Iraí/RS pela Polícia Rodoviária Federal, pois lá estava 

ele atrapalhando o trânsito. Alegou, ainda, que tal situação gerou-lhe um prejuízo 

direto de R$ 500,00 em telefonemas, faixas e deslocamentos, bem como lucros 

cessantes superiores a R$ 2.000,00, uma vez que o veículo permaneceu parado por 4 

dias. Sustentou, outrossim, ter experimentado danos de ordem moral a merecerem 

reparação. Por esses motivos, postulou a procedência para o fim de condenar a ré ao 

pagamento de R$ 4.376,80 a título de indenização pelos danos emergentes, R$ 

2.000,00 a título de indenização por lucros cessantes e indenização por danos morais. 

Requereu, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita. Juntou procuração e 

documentos (fls. 10-20). Foi concedido o benefício da justiça gratuita (fl. 22). Citada 

pela via postal (fl. 24), a ré apresentou contestação. Insurgiu-se, inicialmente, contra o 

benefício da justiça gratuita concedido à autora. No mérito, negou desídia de sua parte 

quando do atendimento solicitado no dia 23 de fevereiro de 2006, até mesmo porque é 

necessária prévia autorização do serviço para dar início ao procedimento de socorro, 

motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pela despesa com a remoção do 

veículo que estava estacionado em local perigoso. Alegou, por outro lado, que o 

compressor de ar na ocasião instalado no veículo da autora era remanufaturado, 

instalação que foi autorizada pelo próprio representante da autora. Tal serviço possuía 

3 meses de garantia, o que motivou a substituição da peça em 27 de abril de 2006, 

tendo inclusive arcado com todas as despesas disso decorrentes. Esclareceu que tomou 

conhecimento do defeito na prestação do serviço somente no dia 24 de abril de 2006 e, 

por não haver similar em estoque, adquiriu outra no mercado e remeteu para a 

empresa Mepal – Mecânica Comercial e Importadora Ltda., de Palmeira das 

Missões/RS, assistência autorizada Scania onde o veículo se encontrava. Diante disso, 

argumentou que a demora na chegada da peça não decorreu de sua vontade, 

porquanto, além do tempo natural de transporte, houve o enfrentamento de bloqueio 

na rodovia de acesso a Palmeira das Missões/RS por movimento de agricultores. 

Impugnou, por fim, os alegados danos morais, bem como os lucros cessantes. Por esses 

motivos, postulou a improcedência. Juntou procuração e documentos (fls. 36-61). 

Houve réplica (fls. 63-67). Foi realizada audiência de conciliação, ocasião em que 

resultou prejudicada a composição entre as partes (fl. 89). Realizou-se audiência de 

instrução, oportunidade em que foram inquiridos 2 informantes (fls. 104-110). Os 

debates orais foram convertidos na entrega de memoriais (fl. 111), em cujas peças as 

partes repisaram o entendimento expendido no decorrer do processo (fls. 112-114 e fls. 

116-120).” Quanto à sentença, transcrevo o julgado: “ EM RAZÃO DO EXPOSTO, julgo 

parcialmente procedente o pedido deduzido por MARISTELA SCHIO PERASSOLI em face 

de CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA., nos autos da ação de cobrança nº 

049/1.06.0002025-4, para o efeito de condenar a ré ao pagamento de (a) R$ 2.736,80 

(dois mil, setecentos e trinta e seis reais, e oitenta centavos), corrigidos 

monetariamente pelo IGP-M, da FGV, desde 23 de fevereiro de 2006, acrescidos de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, desde a data da 

citação, e de (b) R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), corrigidos monetariamente pelo 

IGP-M, da FGV, desde 27 de abril de 2006, acrescidos de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, sem capitalização, também desde a data da citação. Considerando 

a reciprocidade da sucumbência (artigo 21, caput, do Código de Processo Civil), 

condeno a ré ao pagamento de 50% (cinqüenta por cento) das despesas processuais, 

bem como de honorários advocatícios em favor dos procuradores da autora, no 

importe correspondente a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, forte o 

disposto no §3º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em vista os vetores 

estabelecidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo parágrafo. Por outro lado, condeno 



a autora ao pagamento dos restantes 50% (cinqüenta por cento) das despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do procurador da ré, no 

importe correspondente a 20% (vinte por cento) da diferença entre o valor da causa, 

corrigido monetariamente pelo IGP-M, da FGV, desde o ajuizamento, e o valor da 

condenação, forte o disposto no §4º do artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo em 

vista os vetores estabelecidos nas alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do mesmo artigo. Os 

honorários não são compensáveis, pois pertencem ao Advogado (artigo 23 do Estatuto 

da Advocacia). Outrossim, revogo a decisão que concedeu o benefício da justiça 

gratuita à autora (fl. 22), condenando-a ao pagamento do décuplo das custas 

processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Codema Comercial e Importadora 

Ltda., irresignou-se contra ao fato de ter que restituir à demandante os valores 

correspondentes a um compressor novo e ao custo do deslocamento do veículo da 

recorrida para o pátio do posto fiscal. Alegou: que o compressor de ar do veículo foi 

substituído por outro caracterizado como remanufaturado, por escolha da própria 

autora. Maristela Schio Perassoli apresentou recurso adesivo e contra- razões à 

apelação, respectivamente. No recurso adesivo, a recorrente inconforma-se com sua 

condenação ao pagamento do décuplo das custas processuais. Pugna para que seja 

arbitrado para danos morais o valor que esse colegiado entender cabível e para que 

seja reconhecido o seu direito a ser ressarcida pelas despesas decorrentes da 

paralisação de seu veículo por quatorze horas, mantendo-se no mais, a decisão 

prolatada. Nas contra-razões da parte autora argüiu que pagou por um compressor 

original e não pelo manufaturado. Afirmou que o envio das peças para reposição 

ocorreu de maneira ineficiente e, além disso, que pagou por peças novas e não pelas 

remanufaturadas. Afirmou que os documentos apresentados pela empresa são 

unilaterais e com data posterior a data da emissão da nota fiscal. Pugnou pelo 

improvimento do apelo. Codema Comercial e Importadora Ltda. apresentou contra-

razões ao recurso adesivo. Nessas, argüiu que a autora é capaz de arcar com o valor 

arbitrado referente as custas processuais. Pede que seja negado provimento ao recurso 

adesivo. Subiram os autos a esse Tribunal e, conclusos, foram enviados ao 8º Grupo 

Cível, que declinou competência ao 5º Grupo Cível do qual faz parte essa Câmara. 

Redistribuídos vieram-me os autos conclusos. É o relatório. VOTOS: Dr. Léo Romi Pilau 

Júnior (RELATOR). Inicio pelo apelo da parte ré. Pelo artigo 21 do Código de Defesa do 

Consumidor: No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de 

qualquer produto considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar 

componentes de reposição originais adequados e novos, ou que mantenham as 

especificações técnicas do fabricante, salvo, quanto a estes últimos, autorização em 

contrário do consumidor. Entretanto, pelos documentos juntados nos autos (fls. 

17/55), o compressor instalado era remanufaturado. Ainda, não foram apresentadas 

provas de que a consumidora (autora) tenha autorizado a instalação de um 

compressor remanufaturado. Uma vez ocorrida a ilicitude, a parte autora merece ser 

restituída pela quantia paga pelo compressor novo (fl. 12), segundo o artigo 20 do 

CDC, ou seja, do valor de R$ 2.736,80 (dois mil setecentos e trinta e seis reais com 

oitenta centavos), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da FGV, desde 23/02/2006, 

acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização, desde a data da 

citação, conforme o art. 406 do CC 2002, art. 161 do Código Tributário nacional e art. 

219 do CPC. Ainda, o compressor ficou danificado dois meses após. Nessa ocasião, em 

função do compressor ter falhado, o veículo da parte autora teve que parar em local 

inadequado, atrapalhando o trânsito, razão pela qual tal foi removido para posto fiscal 

pela Polícia Federal, fazendo a parte autora ter que arcar com o custo de R$ 290,00 

(duzentos e noventa reais). Essa despesa em função da falha do compressor deverá ser 



reembolsada à parte autora, ), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, da FGV, desde 

27/04/2006, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, sem capitalização, desde a 

data da citação, conforme o art. 406 do CC 2002, art. 161 do Código Tributário 

nacional e art. 219 do CPC. Por essa razão, a apelada deve ter ressarcidos tais valores. 

Assim, o apelo da parte ré merece improvimento. Passo à análise do recurso adesivo. A 

parte autora inconforma-se em ter que pagar o décuplo do valor das custas 

processuais. Sobre a concessão de assistência judiciária gratuita, temos a Lei 1060/50. 

Dessa lei, destacam-se para o caso, os artigos 7, caput e 4, parágrafo 1º. Consoante ao 

disposto no art. 7 , caput, do CDC: A parte contrária poderá, em qualquer fase da lide, 

requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. E pelo art. 4, parágrafo 1º 

do CDC : § 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição 

nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. No 

caso, conforme observado ao longo do processo, observa-se que essa parte é 

empresária e que, inobstante o ocorrido, não sofreu prejuízos graves a ponto de 

ameaçar seu padrão de vida ou o sustento de sua família, podendo sim, arcar com as 

custas processuais e com os honorários advocatícios. Assim, provada que tem 

condições de custear o processo, situação contrária da que afirmou em fl. 10 dos 

autos, deverá a parte autora pagar o décuplo das custas judiciais. No tocante ao 

pedido de danos morais e materiais pelas aludidas quatorze horas em teve seu veículo 

paralisado, não há comprovação nos autos desses. Por isso, descabido o pedido da 

parte. Assim, o recurso adesivo merece improvimento. Pelo exposto, nego provimento 

ao apelo e ao recurso adesivo, mantendo a sentença a quo. Des.ª Iris Helena Medeiros 

Nogueira (PRESIDENTE E REVISORA) - De acordo. Des. Tasso Caubi Soares Delabary - 

De acordo. DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 

70028384493, Comarca de Frederico Westphalen: "APELO E RECURSO ADESIVO 

IMPROVIDOS. UNÂNIME." Julgador(a) de 1º Grau: REGIS ADRIANO VANZIN 

 

148. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO 

DE ARTIGO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVISÃO DOS 

REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O 

recorrente limitou-se a alegar, genericamente, ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, 

sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. 2. 

Quanto às apontadas violações dos arts. 7º, 14 e 21 do CDC; art. 2º, §§ 1º e 2º, da LICC; e arts. 

1º, 6º, 29, 31 da Lei n. 8.987/95, impõe-se o não-conhecimento do Recurso Especial por 

ausência de prequestionamento. Ressalte-se que os referidos artigos apontados como violados, 

com exceção do art. 7º do CDC, não foram sequer argüidos nas razões dos embargos de 

declaração de fls. 95/96. 3. A apreciação dos requisitos de que trata o referido artigo, para a 

concessão da tutela antecipada, enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, 

o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 

1.067.831; Proc. 2008/0133138-3; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

21/10/2008; DJE 11/11/2008) 

 

149.  AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

FORNECIMENTO INADEQUADO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA. FORNECIMENTO DE PEÇAS 

INADEQUADAS. INVERSÃO DO ÔNUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. Sendo 

abrangida pela nota fiscal dos serviços fornecidos pela empresa retificadora peça apontada 

como causadora do defeito, cabe à prestadora de serviço comprovar que prestou serviços 

adequados em face do disposto nos arts. 14 e 51, VII, do CDC. Havendo reclamação pelo 

consumidor na colocação peça em motor de veículo que considera imprópria, e tendo este 



revelado defeito posteriormente, cabe ao fornecedor comprovar que colocou peça adequada 

em face do disposto nos arts. 21 14 e 51, VII, do CDC. Correta a condenação solidária de 

empresas que, embora diferentes e fornecedoras de serviços distintos, procedem perante o 

consumidor como se fossem uma no decorrer da relação contratual, sendo ambas responsáveis 

pela causação do dano. (TJMG; AC 1.0079.03.104056-5/001; Contagem; Décima Sexta Câmara 

Cível; Rel. Des. Batista de Abreu; Julg. 22/08/2007; DJMG 14/09/2007) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0079.03.104056-5/001; Contagem; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Batista de Abreu; Julg. 22/08/2007; DJMG 14/09/2007) Inteiro 

Teor: EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES - 

RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO INADEQUADO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA - 

FORNECIMENTO DE PEÇAS INADEQUADAS - INVERSÃO DO ÔNUS - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - SOLIDARIEDADE. Sendo abrangida pela nota fiscal dos serviços fornecidos 

pela empresa retificadora peça apontada como causadora do defeito, cabe à 

prestadora de serviço comprovar que prestou serviços adequados em face do disposto 

nos arts. 14 e 51, VII, do CDC. Havendo reclamação pelo consumidor na colocação peça 

em motor de veículo que considera imprópria, e tendo este revelado defeito 

posteriormente, cabe ao fornecedor comprovar que colocou peça adequada em face 

do disposto nos arts. 21, 14 e 51, VII, do CDC. Correta a condenação solidária de 

empresas que, embora diferentes e fornecedoras de serviços distintos, procedem 

perante o consumidor como se fossem uma no decorrer da relação contratual, sendo 

ambas responsáveis pela causação do dano. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.03.104056-

5/001 - COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): HORIZONTE RETIFICA LTDA 

PRIMEIRO(A)(S), UNIVERSAL LABORATORIO DIESEL LTDA SEGUNDO(A)(S) - 

APELADO(A)(S): UNIVERSAL LABORATORIO DIESEL LTDA, HORIZONTE RETIFICA LTDA, 

CÉLIO VALENTE RIBEIRO - RELATOR: EXMO. SR. DES. BATISTA DE ABREU. ACÓRDÃO: 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO 

PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS. Belo Horizonte, 22 de agosto de 2007. DES. BATISTA 

DE ABREU – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. BATISTA DE ABREU: VOTO:  

Cuida-se de ação indenizatória em virtude de prejuízos decorrentes de serviços 

inadequados de retífica realizados pelas recorrentes. Alega a primeira recorrente que o 

serviço solicitado foi devidamente realizado, sendo que o "piston" colocado no 

caminhão do recorrido por ocasião da primeira quebra, embora de outra marca, não 

era impróprio e que a peça relativa ao defeito apresentado pelo caminhão quando da 

segunda quebra, o eixo virabrequim, não tinha sido objeto dos serviços por ela 

prestados, não sendo abrangido na garantia. Primeiramente, não há prova nos autos 

de que o "piston" de marca diferente colocado no caminhão não seria impróprio, 

existindo tão-somente alegação de que se este não fosse adequado, o caminhão não 

funcionaria. Com efeito, o mero fato de o caminhão ter funcionado, não pressupõe 

que, no decorrer dos dias, a peça destoante não causaria danos. O art. 21 do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que no fornecimento de serviços que tenham por 

objetivo a reparação de qualquer produto considera-se implícita a obrigação do 

fornecedor de empregar componentes de reposição originais adequados e novos, ou 

que mantenham as especificações técnicas do fabricante. Havendo reclamação do 

recorrido quanto à peça recém-colocada, e negada a sua substituição pela recorrente, 

competia a esta, em face dos arts. 14 e 51, VII, do referido diploma legal, comprovar a 

perfeita adequação da peça, o que não fez. Anote-se, ainda, que em contestação, a 

recorrente alegou que os laudos técnicos apresentados às fls. 23 e 36 demonstram que 



o problema apresentado pelo veículo do autor não se relaciona com o serviço 

executado por ela. Observa-se que em tais documentos constam como defeituosos, 

dentre outros elementos, o eixo virabrequim, a bomba de óleo, o bloco ("não foi 

alinhado caixas mancais fixos") e as bielas. Ora, na discriminação de serviços da nota 

fiscal fornecida pela recorrente (fls. 16) incluem-se entre os serviços prestados, dentro 

outros, teste de magnaflux (do virabrequim), retificar cabos fixos (do virabrequim), 

rebalancear virabrequim e polir virabrequim, testar, alinhar, conferir e retificar caixas 

fixas (do bloco), alinhar bielas, rebaixar e retificar caixas de bielas, teste magnaflux de 

bielas, embuchar bielas, mandrilhar buchas, retificar e ajustagem (da bomba de óleo), 

montar biela para conferir altura, e ajuste dos mancais fixos. Incabível, portanto, a 

alegação da recorrente, mormente em face do disposto nos arts. 14 e 51, VII, do CDC. 

Alega a segunda recorrente que os serviços específicos fornecidos por ela, quais sejam, 

retífica de injetora e cabeçote, não apresentaram qualquer defeito, nem foram em 

nenhum momento contestados, pois que todo o serviço restante foi realizado pela 

primeira recorrente em seu estabelecimento, não tendo como a segunda recorrente ser 

responsabilizada por serviço ou reparo que não efetuou. Alega, ainda, que Humberto, 

representante legal da segunda recorrente, apesar de cunhado de Rogério Ribeiro, 

representante legal da primeira recorrente e ter indicado os serviços desta empresa, 

não possui com Rogério qualquer negócio em sociedade, o que afasta a condenação 

solidária, assim como não autoriza tal condenação o fato de as duas empresas terem 

uma sócia em comum, porque são pessoas jurídicas distintas. Em que pese serem 

pessoas jurídicas diferentes e terem realizado serviços distintos no caminhão do 

recorrido, imperioso a condenação solidária das duas empresas. É que o art. 25, §1º, 

do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que havendo mais de um responsável 

pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação de vício do 

produto e do serviço. Ora, se de fato os serviços apresentados por Humberto e pela 

Universal Laboratório Diesel Ltda. fossem estritamente independentes não haveria 

motivo para que Humberto, representante legal da segunda recorrente, procurasse o 

recorrido e oferecesse resolver a "pendência" depois da primeira recorrente ter negado 

responsabilidade pelos defeitos em peça por ela manuseada. Também não haveria 

motivo para que o motor do caminhão fosse levado à oficina do mecânico "Jorge 

Papagaio", indicado por Humberto, justamente na caminhonete da segunda recorrente 

Universal (depoimento de fls. 176) por problemas que se alegou serem de 

responsabilidade da Horizontes. Entretanto, revela-se como mais importante o fato de 

que Humberto foi uma presença constante durante todo o relacionamento 

desenvolvido pelo recorrido e pelas recorrentes, de modo que quando o recorrido 

procurou a primeira recorrente depois de colocado o "piston" de marca diferente 

solicitando uma revisão, e Rogério, representante desta, informou que o caminhão 

estava apto para o uso, o recorrido, desconfiado, procurou justamente Humberto, que, 

na sua presença, ligou para a ré e assegurou que não precisava de se preocupar. Como 

se percebe, ainda que os serviços especificamente realizados pela segunda recorrente 

não tenham sido responsáveis pelos defeitos posteriormente apresentados, de fato o 

representante legal da segunda recorrente, agindo como tal, procedeu como 

verdadeiro preposto da primeira recorrente, aproximando-a do recorrido, tentando 

solucionar os problemas que supostamente só pertenceriam àquela e ainda garantindo 

os serviços prestados por ela quando o recorrido, com razão, desconfiava da qualidade 

destes. Desta sorte, a segunda recorrente concorreu para a causação dos danos 

verificados, sendo solidariamente responsável nos termos do art. 25, §1º, do Código de 

Defesa do Consumidor. As recorrentes alegam ainda, no tocante à condenação ao 

pagamento de indenização por lucros cessantes, que não há nos autos qualquer 



comprovação de que o caminhão auferia lucro diário de R$250,00 (duzentos e 

cinqüenta reais), não passando de mera alegação. Com efeito, a sentença considerou 

como lucro diário do recorrido o valor de R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por ter 

sido este o valor indicado na inicial e não impugnado pelos recorrentes. Ora, os 

recorrentes nas duas contestações impugnaram expressamente os valores 

apresentados a título de lucros cessantes, inclusive aqueles constantes dos 

documentos de fls. 38-39 por serem unilateralmente produzidos e facultarem 

expressamente ao caminhoneiro cobrar valor inferior ao ali estipulado. A bem da 

verdade, verifica-se que de fato o autor não fez prova que seu lucro diário seria de 

R$250,00 (duzentos e cinqüenta reais), mas sim de R$150,00 (cento e cinqüenta reais) 

(fl. 38). Desta sorte, por ser o documento de fls. 38 firmado pelo Sindicato da União 

Brasileira dos Caminhoneiros e por não terem as recorrentes produzido prova em 

contrário, determino a redução do valor da diária utilizada para a aferição dos lucros 

cessantes de R$250,00 para R$150,00 (cento e cinqüenta reais). Assim sendo, dou 

parcial provimento aos recursos de apelação, reformando parcialmente a r. sentença, 

apenas para reduzir o valor da condenação por lucros cessantes para a quantia de 

R$1.200,00(mil e duzentos reais), mantendo-a quanto ao demais, inclusive no tocante 

aos juros e correção desta parcela. Custas recursais pelas recorrentes, na forma do art. 

21, Parágrafo Único, CPC. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): JOSÉ AMANCIO e SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA. SÚMULA : 

DERAM PROVIMENTO PARCIAL A AMBOS OS RECURSOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.03.104056-5/001 

 

150. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E AÇÃO MONITÓRIA. 

CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA CORRENTE. 1. Agravo retido. Preliminar de 

contestação. Ausência de indicação do contrato objeto de revisão. Não provimento. 2. 

Apelação. Novação não caracterizada. Possibilidade de revisão de toda a relação negocial. 2.1. 

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula nº 297, do STJ. Revisão de contrato. 

Possibilidade. 2.2. Limitação de juros. Revogação pela EC nº 40 de 2003. Súmula nº 648/STF. 

Inaplicabilidade da Lei de Usura. Prevalência dos juros pactuados no contrato. 2.3. 

Capitalização anual de juros. Admissibilidade. Artigo 354 do Código Civil/2002. 2.4. Modificação 

parcial da sentença. Apuração de possível débito mediante liquidação do julgado. 2.5. 

Sucumbência recíproca. Apelação parcialmente provida. 1) não tendo havido novação, a qual 

não se presume, permitida está a revisão de toda a relação negocial estabelecida entre as 

partes, não sendo necessária a indicação específica de qual contrato pretende ver revisado 

judicialmente. 2.1) diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se possível 

a revisão contratual pelo judiciário, minimizando-se os primados tradicionais da autonomia da 

vontade e da força obrigatória dos contratos. 2.2) apesar de entender que o §3º do art. 192 da 

CF era norma de eficácia limitada, a discussão acerca da sua auto-aplicabilidade ou não perdeu 

o objeto diante da sua revogação pela EC nº 40/03, e não estando as instituições bancárias 

sujeitas ao limite de juros estabelecido pela denominada Lei da usura, consoante enunciado da 

Súmula nº 596 do pretório Excelso, deve prevalecer a taxa convencionada entre as partes, salvo 

no período em que não foi comprovada essa pactuação. 2.3) é vedada a capitalização de juros 

em períodos inferiores a um ano, mesmo nas operações com as instituições financeiras, salvo 

naquelas regidas por legislação especial, como é o caso das cédulas de crédito rural, industrial, 

comercial e bancário, bem como nos contratos de mútuo bancário celebrados a partir de 31 de 

março de 2000, data da publicação da MP nº 1.963-17, atualmente reeditada sob o nº 2.170-

36/2001, cuja vigência encontra-se assegurada pelo art. 2º da EC nº 32, de 11 de setembro de 

2001 (RESP. Nº 629487/RS), ressalvas estas que não se enquadram no caso em tela. 2.4) ante a 

alteração da sentença, não se há de falar em absoluta insubsistência do débito reclamado pela 



instituição financeira, cujo valor deverá ser apurado em ulterior liquidação do julgado. 2.5) 

como ambasas partes sucumbiram em suas pretensões, por força do art. 21, caput, do CPC, os 

ônus daí decorrentes deverão ser distribuídos à razão de 50% para cada uma delas. (TJPR; ApCiv 

367622-8; Ac. 5115; Curitiba; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Ramina; Julg. 

28/02/2007; DJPR 16/03/2007) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJPR; ApCiv 367622-8; Ac. 5115; Curitiba; Décima Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Ramina; Julg. 28/02/2007; DJPR 16/03/2007). 

Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL Nº 367.622-8, DE CURITIBA - 21ª VARA CÍVEL. 

Apelante:BANCO CITIBANK S/A. Apelada:CARROAGEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 

Relator: Des. DOMINGOS RAMINA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO E AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA 

CORRENTE. 1. AGRAVO RETIDO. PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

INDICAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DE REVISÃO. NÃO PROVIMENTO. 2. APELAÇÃO. 

NOVAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE TODA A RELAÇÃO 

NEGOCIAL. 2.1. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 

Nº 297, DO STJ. REVISÃO DE CONTRATO. POSSIBILIDADE. 2.2.LIMITAÇÃO DE JUROS. 

REVOGAÇÃO PELA EC Nº 40 DE 2003. SÚMULA Nº 648/STF. INAPLICABILIDADE DA LEI 

DE USURA. PREVALÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NO CONTRATO. 2.3. CAPITALIZAÇÃO 

ANUAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 354 DO CÓDIGO CIVIL/2002. 2.4. 

MODIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. APURAÇÃO DE POSSÍVEL DÉBITO MEDIANTE 

LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 2.5. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Não tendo havido novação, a qual não se presume, 

permitida está a revisão de toda a relação negocial estabelecida entre as partes, não 

sendo necessária a indicação específica de qual contrato pretende ver revisado 

judicialmente. 2.1) Diante da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se 

possível a revisão contratual pelo Judiciário, minimizando-se os primados tradicionais 

da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. 2.2) Apesar de 

entender que o §3º do art. 192 da CF era norma de eficácia limitada, a discussão 

acerca da sua auto-aplicabilidade ou não perdeu o objeto diante da sua revogação 

pela EC nº 40/03, e não estando as instituições bancárias sujeitas ao limite de juros 

estabelecido pela denominada Lei da Usura, consoante enunciado da Súmula nº 596 

do Pretório Excelso, deve prevalecer a taxa convencionada entre as partes, salvo no 

período em que não foi comprovada essa pactuação. 2.3) É vedada a capitalização de 

juros em períodos inferiores a um ano, mesmo nas operações com as instituições 

financeiras, salvo naquelas regidas por legislação especial, como é o caso das cédulas 

de crédito rural, industrial, comercial e bancário, bem como nos contratos de mútuo 

bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP nº 

1.963-17, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, cuja vigência encontra-se 

assegurada pelo art. 2º da EC nº 32, de 11 de setembro de 2001 (Resp. nº 629487/RS), 

ressalvas estas que não se enquadram no caso em tela. 2.4) Ante a alteração da 

sentença, não se há de falar em absoluta insubsistência do débito reclamado pela 

instituição financeira, cujo valor deverá ser apurado em ulterior liquidação do julgado. 

2.5) Como ambas as partes sucumbiram em suas pretensões, por força do art. 21, 

caput, do CPC, os ônus daí decorrentes deverão ser distribuídos à razão de 50% para 

cada uma delas. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

367.622-8, oriundos da 21ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba, em que é apelante: BANCO CITIBANK S/A, sendo apelada 

CARROAGEM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Relatório O apelante recorreu da 

sentença que julgou procedente o pedido deduzido na ação declaratória de nulidade 



de atos jurídicos e inexistência de débito cumulado com repetição de indébito (autos nº 

526/2002), em que figurou como autora a apelada, e improcedente pedido contido na 

ação monitória (autos nº 1.429/2002), em que figurou como autor o apelante. 

Entendeu o MM. Juiz que: a) ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor; b) a 

relação contratual pode ser revista integralmente; c) a repetição do indébito, quando 

decorrente de infringência a normas de ordem pública, não guarda relação com o 

contido no art. 965 do CC/1916; d) os juros remuneratórios praticados pelo réu devem 

ser extirpados, aplicando-se os apontados pela empresa autora (6% ao ano); e) a 

capitalização mensal deve ser afastada; e f) o valor a ser restituído à autora é de 

R$136.014,00, com correção monetária pelo INPC e juros de 0,5% ao mês, a partir de 

dezembro de 2003. Em suas razões recursais, o apelante pugna, preliminarmente, pelo 

conhecimento e provimento do agravo retido (fls. 456/459). No mérito, pleiteia a 

reforma da sentença nos termos seguintes: 1) inaplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor; 2) inexistência dos pressupostos da revisão contratual pleiteada (mora ou 

acontecimento extraordinário e imprevisível); 3) incidência do princípio pacta sunt 

servanda; 4) legalidade das taxas praticadas; 5) inexistência da capitalização de juros, 

mas simples cálculo dos juros para posterior abatimento do capital (NCC, art. 354); e 6) 

a procedência do pedido deduzido na ação monitória. Contra-arrazoado o recurso, 

vieram os autos ao Tribunal para reapreciação da lide. Voto 1) Do agravo retido 

Insurgiu-se o banco réu, mediante agravo retido, contra a decisão de fl. 454 que 

repeliu a preliminar argüida em contestação, na qual sustentou que a autora não teria 

explicitado qual contrato pretendia ver revisto, tendo a impressão de que ela pretendia 

rever todas as relações obrigacionais entabuladas, inclusive atos jurídicos e perfeitos. 

Observou, ademais, que a obrigação pendente era representada por um único contrato 

existente entre as partes, qual seja, instrumento de abertura de crédito em conta 

corrente, não sendo cabível a discussão das obrigações já extintas pelo pagamento. 

Diante de tais argumentos, pediu a extinção do processo sem resolução de mérito, por 

ausência de interesse processual. Contudo, ao compulsar a documentação acostada 

pela autora, nota-se a juntada de "contrato de crédito rotativo" (fls. 145/146), 

inclusive constando cláusulas contratuais mencionadas na inicial e os juros praticados 

pelo banco (pré-fixados), e destacado por este, quer na contestação, quer no apelo, 

cuja análise será merecedora de tópico ulterior. Destaque-se, ainda, que o julgamento 

do pleito, como consta da sentença (fls. 872/879), deu-se com base exatamente no 

mencionado contrato de crédito rotativo em conta corrente, como se vê às fls. 875 e 

876. Outrossim, como bem observou a MM.ª Juíza a quo, "verifica-se que no contrato 

em questão, há clara imposição de cláusulas e condições contratuais pelo Banco 

requerido, apresentando-se o seu caráter adesivo. Neste raciocínio não se pode admitir 

que o pacto esteve revestido da 'intenção de novar' (animus novandi), requisito 

essencial para caracterizar a novação, além da existência jurídica de uma obrigação 

anterior (obligatio novanda) e da constituição de nova obrigação (aliquid novi). 

Portanto, tendo em vista que a intenção de novar não se presume, entendo que a 

novação não restou caracterizada, tendo a nova obrigação apenas confirmado a 

obrigação anterior, o que não impede que seja revisada toda a contratualidade" (fl. 

454). Todavia, ressalvou a autora que esse contrato nada tem a ver com o cheque 

especial, que era o contrato de abertura de crédito em conta corrente e anexou à 

inicial o extrato dessa conta nº 988.4711-2 que serviu também para a análise pericial 

encomendada (fls. 17/145 e 148/338). Portanto, o pedido inicial abrange toda a 

relação contratual, desde sua origem - janeiro de 1995 - até o encerramento. Consta 

de suas alegações finais (fl. 853): "(...) 2.º - O contrato acima referido é um CONTRATO 

DE CRÉDITO ROTATIVO, com taxa de juros pré-fixada de 7% ao mês, objeto de 



cobrança via ação monitória apensa (autos nº 1429/2002), cujo objetivo é manter um 

crédito rotativo na conta corrente do cliente, para ser utilizado conforme sua 

necessidade (nada mais é do que o limite de cheque especial, que é renovado de 

tempos em tempos)". Logo, é de se negar provimento ao agravo retido. 2. Da apelação 

2.1) Da incidência do CDC e da revisão contratual. Apesar da insurgência do apelante 

contra a possibilidade de revisão contratual, é sabido que se encontra reduzida, 

substancialmente, a autonomia da vontade, impondo-se, portanto, a atenuação do 

princípio da força obrigatória dos contratos, devendo prevalecer o princípio da boa fé 

objetiva. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: "CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. (...) 2. Revisão contratual. Cobrança de encargos excessivos 

pela instituição financeira. Mitigação do princípio 'pacta sunt servanda'. Necessidade 

de intervenção do Poder Judiciário no contrato para preservação dos princípios da boa-

fé, igualdade e transparência contratuais, dentre outros. (...)"(Ac. nº 22219, 1ª Câmara 

Cível, rel. Des. Ulysses Lopes, DJ 28/10/2002). Extrai-se do voto a seguinte asserção: 

"Conseqüência de mutações de ordem política, econômica e social, não se pode olvidar 

que na sociedade moderna o contrato não mais apresenta as características de rigidez 

e inflexibilidade que antes lhe eram inerentes. Efetivamente, o conceito clássico, 

fundado na regra Kelsiana e aristotélica de que o 'contrato é lei entre as partes', no 

sentido de que as disposições ajustadas são imunes às alterações, seja por parte do 

Estado, seja pela sociedade, é hodiernamente rejeitado. Tal princípio vem sofrendo 

crescente mitigação. E tal ocorre por força da aplicação de outros princípios que 

norteiam e regulam as relações contratuais, tais como o princípio da boa-fé, da 

eqüidade da transparência contratual, dentre outros. Atualmente, portanto, prevalece 

o entendimento no sentido de que, verificada uma desigualdade ou abuso contratual, 

deve o Estado intervir, seja o Estado-juiz, seja o Estado-legislador, para restabelecer a 

igualdade formal e material entre as partes e promover justiça distributiva e social". 

Ademais, ressalte-se que a Lei nº 8.078/90 é aplicável aos contratos bancários, sendo 

possível a revisão judicial e a declaração de nulidade de cláusulas manifestamente 

abusivas. Esse é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O CDC é 

aplicável a todas as operações bancárias, sejam elas os contratos de financiamento ou 

até mesmo os serviços oferecidos pelas instituições financeiras a seus clientes. O CDC 

incide sobre todas as relações e contratos pactuados pelas instituições financeiras a 

seus clientes e não apenas na parte relativa a expedição de talonários, fornecimento 

de extratos, cobrança de contas, guarda de bens e outros serviços afins. As relações 

existentes entre os clientes e os bancos apresentam nítidos contornos de uma relação 

de consumo" (STJ, 4ª.T., REsp 21.825-RS, rel. Min. Barros Monteiro, j. 22.8.2000). "... 

Os bancos, como prestadores de serviços especiais contemplados no art. 3º, § 2º, estão 

submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A circunstância do 

usuário dispor do bem recebido através da operação bancária, transferindo-o a 

terceiros, não o descaracteriza como consumidor final dos serviços prestados pelo 

Banco..." (STJ - 4ª T. - RESP 57974-0-RS, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 29/05/95). 

Para dissipar qualquer dúvida, o e. Superior Tribunal de Justiça já sumulou a questão. 

Trata-se da Súmula nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras". E mais recentemente o colendo Supremo Tribunal Federal 

julgou improcedente a ADIn nº 2591-1-DF, ajuizada pela Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro - CONSIF, pondo fim a essa controvérsia: "CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. ART. 5.º, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS 

DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS OPERAÇÕES ATIVAS E A 

REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA EXPLORAÇÃO DA 



INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO CDC]. MOEDA E TAXA 

DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 

1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas 

veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. 'Consumidor', para os efeitos do 

Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física ou jurídica que utiliza, como 

destinatário final, atividade bancária, financeira e de crédito. 3. O preceito veiculado 

pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor deve ser interpretado em 

coerência com a Constituição, o que importa em que o custo das operações ativas e a 

remuneração das operações passivas praticadas por instituições financeiras na 

exploração da intermediação de dinheiro na economia estejam excluídas da sua 

abrangência" (STF, Tribunal Pleno, maioria, Rel. Min. EROS GRAU, j. 7/6/2006, in DJU 

29/6/2006, p. 31). Portanto, não há que se falar em respeito aos princípios da força 

obrigatória dos contratos, não estando o Judiciário impedido de conhecer e declarar 

eventuais nulidades contidas no contrato firmado, mesmo porque, trata-se de matéria 

de ordem pública, independente da mora ou de acontecimento extraordinário e 

imprevisível. Nesse sentido: "(...) É inequívoco, portanto, que a possibilidade de revisão 

das cláusulas firmadas em contrato de adesão independe da ocorrência de evento 

oneroso inesperado, mas apenas e tão somente da verificação de desvantagem 

excessiva ao consumidor ou da exigência, pelo fornecedor de produto ou serviço, de 

prestação ilegal e/ou indevida, ressaltando-se a interpretação das disposições 

contratuais em favor do consumidor, a teor do que estabelece o art. 47 da referida 

norma federal. E não poderia ser diferente, sabendo-se que a Lei Consumerista é 

norma de ordem pública, conforme ilustra o seu art. 1º: 'O presente Código estabelece 

normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos 

termos do art. 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas 

Disposições Transitórias'. Confirma-se, assim, a possibilidade de revisão (até mesmo de 

ofício) das cláusulas firmadas nos contratos de adesão em estudo" (TJPR, 14ª Câm. 

Cível, Rel. Juiz Conv. FERNANDO ANTONIO PRAZERES, ac. nº 5485, j. 22.11.2006, DJ 

7.281). 2.2) Da Taxa de Juros. Sustenta o apelante que a taxa a ser aplicada ao caso 

em tela é a fixada no contrato de fl. 10 (autos nº 1.429/2002), qual seja, de 7% ao mês 

(modalidade pré-fixada). E pelo que se observa do "contrato de crédito rotativo", de 

fato os juros foram pactuados no patamar anteriormente mencionado. Com efeito, 

desde a promulgação da CF/1988, vinha se discutindo na doutrina e jurisprudência 

sobre a autoaplicabilidade ou não da norma constitucional inserta no art. 192, § 3º.  

Diante da divergência de entendimento, sempre me posicionei em consonância à 

orientação dada pelo Excelso Pretório que, no julgamento da ADIn nº 4/DF, em Sessão 

Plenária de 7.3.91, assentou tratar-se de norma de eficácia limitada, dependente de 

regulamentação legislativa para produzir efeitos. Esse foi o entendimento 

predominante nos tribunais, mesmo porque, pelo disposto no art. 28, parágrafo único, 

da Lei nº 9.868/99 (LADIN), "A declaração de constitucionalidade ou de 

inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração 

parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e 

efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública 

federal, estadual e municipal". Por isso a mesma Suprema Corte reafirmou que "A 

decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade tem eficácia erga omnes" 

(STF, 1ª Turma, RE 164.521-1-RS, rel. Min. Moreira Alves, j. 21.9.93, DJU de 22.10.93, 

p. 22.260). Entretanto, por força da recente Emenda Constitucional nº 40, de 29 de 

maio de 2003, essa controvérsia perdeu objeto, haja vista ter sido revogado o 

indigitado § 3º do art. 192, que estabelecia o limite de juros e o Supremo Tribunal 

Federal entendeu conveniente editar a Súmula nº 648, nesses termos: "A norma do §3º 



do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros 

reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei 

complementar". Desse modo, deve prevalecer a taxa convencionada entre as partes 

relativamente aos juros, porquanto, igualmente não se aplicam às instituições 

bancárias as limitações impostas pela denominada Lei da Usura, consoante enunciado 

da Súmula nº 596 do Pretório Excelso, verbis: "As disposições do Decreto nº 22.626/33 

não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro 

nacional". Nesse sentido, assiste razão ao apelante, apenas para admitir os juros 

expressamente pactuados até o limite de 7% ao mês, a partir da data em que foi 

contratada - 11.11.1996 -, em obediência, ainda, à Súmula nº 296 do Eg. Superior 

Tribunal de Justiça: "Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 

permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado 

estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado" 

(destaquei). Diferentemente do que entendeu o magistrado a quo, o fato é que houve 

pactuação de juros, razão por que não incide a taxa prevista no art. 1.063 do Código 

Civil de 1916 e no art. 406 do Novo Código, já que tais dispositivos, repise-se, somente 

se aplicam quando não é possível verificar em que percentual se deu a pactuação de 

juros, consoante entendimento deste Tribunal e do eg. Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO 

- JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO 

AGRAVADA - SÚMULA Nº 182/STJ - AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS - LIMITAÇÃO 

EM 12% AO ANO - DESPROVIMENTO. (...). 2 - Ainda que assim não fosse, esta Corte já 

proclamou o entendimento no sentido de que, quanto aos juros remuneratórios, 

ausente nos autos o contrato firmado pelas partes, não é possível verificar a pactuação 

de juros, devendo ser imposta a limitação aos juros remuneratórios no patamar de 

12% ao ano. Precedentes. 3 - Agravo Regimental desprovido" (AgRg no REsp 

789.231/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 

16.02.2006, DJ 06.03.2006 p. 413) "Agravo regimental. Recurso especial. Contrato de 

cartão de crédito. Juros remuneratórios. Ausência de pactuação. 1. Verificando-se que 

não foram estipulados juros remuneratórios no contrato, não deve ser afastada a 

limitação de 12% ao ano. 2. Agravo regimental desprovido" (AgRg no REsp 752.915/RS, 

Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

02.08.2005, DJ 10.10.2005 p. 366). Assim, "reconhecida a inexistência de cláusula 

expressa sobre a taxa de juros remuneratórios incidentes em contrato de mútuo 

bancário, aplicável a taxa de juros legal" (AgRg no REsp 699.224/PR, Rel. Min. Aldir 

Passarinho Junior, Quarta Turma, julg. em 12.04.2005, DJ 16.05.2005, p. 364). 

Entretanto, o ora apelante não comprovou nos autos, como fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 333, II, CPC), a estipulação de taxa 

de juros remuneratórios no período anterior ao referido contrato de fls. 145/146, 

celebrado em 11 de novembro de 1996, para o qual deverá prevalecer a taxa legal 

então vigente, consoante estabeleceu a sentença. Outrossim, o contrato celebrado em 

11 de novembro de 1996, em sua cláusula 2.2. estabeleceu que o prazo estipulado 

seria prorrogado automaticamente por iguais períodos, a menos que houvesse 

comunicação, de qualquer das partes, em sentido contrário, por escrito e com 

antecedência mínima de 02 (dois) da data do respectivo vencimento. Portanto, como 

não houve manifestação escrita de qualquer das partes, suas cláusulas perduram até o 

encerramento da movimentação da referida conta corrente. 2.3) Da capitalização de 

juros. Extrai-se da jurisprudência, inclusive das Cortes Superiores de Justiça, que é 

vedada a capitalização em períodos inferiores a um ano, mesmo nas operações com as 



instituições financeiras, salvo naquelas regidas por legislação especial, como é o caso 

das cédulas de crédito rural, industrial, comercial e bancário, e nos contratos de mútuo 

bancário celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP nº 

1.963-17, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, cuja vigência encontra-se 

assegurada pelo art. 2º da EC nº 32, de 11 de setembro de 2001 (cfr. Resp. nº 

629487/RS), ressalvas estas que não se enquadram no caso em tela. Convém salientar 

também que mesmo nessas hipóteses em que é permitida a capitalização, a sua 

prática depende de expressa previsão contratual. A respeito do assunto, registre-se a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:"JUROS. CAPITALIZAÇÃO. INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. A Lei nº 4.595/64 não afastou 

a vedação contida no art. 4º da Lei de Usura, mostrando-se defeso o anatocismo 

mesmo nas operações contratadas por entidades financeiras. Apenas nos casos em 

que lei específica a autoriza, a capitalização de juros é admissível, condicionada sua 

exigibilidade, no entanto, ao pactuado e aos balizamentos legais." (STJ - REsp. 23.860-

6-PR, 4ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 15.06.93, in COAD/ADV 63.146). No 

mesmo sentido a súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal: "É vedada a 

capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada". Assim, permitida 

está a capitalização anual de juros, inclusive mediante previsão do art. 591 do Código 

Civil de 2002, sendo vedada, apenas e tão-somente, a capitalização mensal, tal como 

se deu no caso em análise conforme se observa do laudo pericial e dos extratos da 

movimentação da conta corrente. Entretanto, equivocou-se a ilustra perita ao 

responder o quesito formulado pelo ora apelante, a seguir transcrito: "i) Queira a Sra. 

Perita informar se, nos meses em que a Autora pagou os juros referentes a utilização 

do limite de crédito em conta corrente, houve capitalização de juros para o mês 

posterior (sim ou não). Justificar. Resposta: Sim, pois o sistema utilizado pelo Banco 

agrega juros calculados de forma que a taxa incide sempre sobre o capital acrescido de 

juros do período anterior, sendo que neste sistema de amortização a taxa irá variar 

exponencialmente em função do tempo (...)" (fl. 515). Ocorre que, nos períodos em que 

após o débito de juros, sobrevém crédito suficiente para quitá-los, fica afastado o 

fenômeno da capitalização por força do disposto no art. 993 do então vigente Código 

Civil. Por isso, no novo cálculo a ser confeccionado, deve ser observado o disposto no 

artigo 993 do Código Civil de 1916 (correspondente ao artigo 354 do Novo Código Civil) 

- acima mencionado -, naqueles períodos em que efetivamente houve crédito de 

valores suficientes para o pagamento dos juros debitados anteriormente, como bem 

apontado pelo apelante (fl. 910): "Necessário ressaltar que os depósitos realizados em 

conta corrente para amortização do saldo devedor, são utilizados para liquidação dos 

encargos contratuais, considerando, para este fim, a soma dos juros cobrados, multa e 

mora. Este fato deve ser considerado para efeito de apuração de eventual existência 

de capitalização, ou seja, somente se os depósitos realizados não forem suficientes 

para a quitação dos encargos referentes ao período anterior é que se teria a soma da 

diferença remanescente ao principal e portanto, a dita capitalização de juros". 3) Da 

ação monitória. Observa-se da sentença que o deslinde da ação declaratória levou o 

MM. Juiz à conclusão da "absoluta insubsistência do débito reclamando pela 

instituição financeira na ação monitória, que, de conseqüência, é improcedente" (fl. 

879). Contudo, considerando-se as modificações que a sentença sofrera em razão do 

apelo interposto pelo banco réu - juros remuneratórios e capitalização de juros -, não 

mais se pode reconhecer a absoluta insubsistência do débito reclamado na ação 

monitória, ante a necessidade de novos cálculos, cujo resultado, possivelmente, 

implicará a redução do valor já alcançado na perícia (R$136.014,00), o que será 

aquilatado em posterior liquidação deste julgado. Dessa forma, o pedido deduzido na 



ação monitória há de ser analisado oportunamente pelo Juízo da causa, após a 

liquidação. 4) Dos honorários advocatícios. Via de conseqüência, considerando o 

provimento parcial do apelo, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos 

proporcionalmente, cabendo a cada parte sucumbente 50% das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, na forma do art. 21, caput, do Código de Processo Civil, 

mantido o percentual de 20% sobre o valor final da condenação, verba esta que 

engloba ambos os processos (CPC, art. 20, §§3º e 4º). Conclusão: Em face do exposto, é 

de negar-se provimento ao agravo retido e dar-se provimento parcial à apelação para: 

- a) ordenar que, a partir do contrato de 11.11.1996, incidam os juros pactuados de 7% 

ao mês - conforme súmula nº 296/STJ -, podendo variar para menos, mantendo a 

sentença que limitou a taxa legal no período anterior, em que o banco não comprovou 

a estipulação de taxa remuneratória; - b) determinar que seja revisto o cálculo do 

saldo devedor para excluir a vedação da capitalização nos períodos em que houve 

pagamento dos juros mensais; e - c) recálculo do débito em liquidação mediante 

complementação da perícia. Decisão: ACORDAM os Desembargadores integrantes da 

Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

unanimidade, em desprover o agravo retido e em dar provimento parcial ao recurso de 

apelação, de acordo com o voto do Relator, divergindo o revisor, apenas, quanto a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor. Presidiu o julgamento o Senhor 

Desembargador AIRVALDO STELA ALVES, com voto, e dele participou o Senhor Juiz 

Conv. FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO. Curitiba, 28 de fevereiro de 2007. 

Des. DOMINGOS RAMINA - Relator. Apelação Cível nº 367.622-818 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob 

qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 

causados, na forma prevista neste código. 

Julgados 

151. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO-ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. EXIGIBILIDADE DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO MEDIDO. 

IRREGULARIDADES NO EQUIPAMENTO MEDIDOR CONSTATADAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CUSTO ADMINISTRATIVO. NÃO INCIDÊNCIA DIANTE DA 

INEXISTÊNCIA DE PROVAS DO EFETIVO PREJUÍZO DA CONCESSIONÁRIA COM A SUPOSTA 

IRREGULARIDADE. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. CONTINUIDADE DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. É exigível o 

débito de energia elétrica consumida e não medida em razão de não-explicada alteração em 

seu padrão de consumo. Vedação ao enriquecimento sem causa. 2. Para a cobrança do 

consumo não medido por irregularidade não atribuível ao fornecedor, há que restar 

demonstrada alteração evidente no padrão de consumo do usuário. Situação verificada na 

espécie. Precedentes. 3. Critério de cálculo: média de consumo dos 08 meses posteriores à 

substituição do medidor, como definiu a sentença, ante as peculiaridades do caso. Não 

incidência dos valores a título de custo administrativo. Precedentes. 4. Como regra geral, há que 

se assegurar a continuidade da prestação de serviço público essencial, tal como o de 

fornecimento de energia elétrica aos usuários consumidores, em face do preceito contido no 

art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Inviável admitir-se o corte desse fornecimento 



como meio coercitivo de cobrança, adotado pela concessionária para compelir o suposto 

devedor a saldar pendência por ela apurada de forma unilateral. Precedentes. 6. Verificado o 

corte indevido, ficando o estabelecimento profissional da autora sem energia elétrica por três 

dias, situação que lhe causou sérios incômodos perante a sua clientela habitual, é de se 

reconhecer a ocorrência de dano moral. APELAÇÃO DA EMPRESA RÉ DESPROVIDA. POR 

MAIORIA. APELO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. POR MAIORIA. (TJRS; AC 70027168806; São 

Leopoldo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 21/10/2009; DJERS 

30/03/2010) 

 

152. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. CELESC. Corte de energia elétrica sob alegação 

de não pagamento de fatura. Comprovação da quitação. Responsabilidade objetiva. 

Dever de indenizar. Quantum dosado com proporcionalidade e razoabilidade. Recurso 

improvido. A suspensão do fornecimento de energia elétrica a usuário que cumprira 

todas as suas obrigações gera dano moral, cabendo à concessionária do serviço 

indenizá-lo. A falha da instituição financeir a contratada para arrecadar a tarifa não 

exclui a sua responsabilidade (CDC, art. 22) (AP. Cív. Nº 2005.001812-9, Rel. Des. 

Newton trisotto). O valor da indenização do dano moral deve ser arbitrado pelo juiz de 

maneira a servir, por um lado, de lenitivo para o abalo creditício sofrido pela pessoa 

jurídica lesada, sem impor tar a ela enriquecimento sem causa ou estimulo ao prejuízo 

suportado; e, por outro lado, deve desempenhar uma função pedagógica e uma série 

reprimenda ao ofensor, a fim de evitar a reciditiva. (TJSC. AP. Cível, n. 2000.010599-6, 

de tubarão, Rel. Des. Luiz Carlos freyeslebem). (TJSC; Rec. 2008.300060-5; Chapecó; 

Terceira Turma de Recursos Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Selso de Oliveira; DJSC 

30/03/2010; Pág. 645) 

 

153. AGRAVO DE INTERNO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU SEGUIMENTO 

AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO IDA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL OU 

REDUZIDO O VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA. Pleiteia o agravante a reforma da decisão 

para que seja excluída a condenação por dano moral ou reduzido o valor da indenização 

arbitrada. Corte indevido do serviço, eis que as faturas atinentes ao fornecimento de água se 

encontravam pagas. Falha na prestação do serviço. Inteligência do art. 14 c/c 22, ambos do 

CDC. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado, sendo certo que o quatum de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), fixado para indenização se mostra justo para compensar o transtorno 

causado ao autor, eis que atende ao aludidos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade 

e mostra-se adequado ao caso concreto. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Decisão que não 

merece reparos. Desprovimento do recurso. (TJRJ; Rec. 2009.001.42869; Décima Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Lucia Miguel S. Lima; Julg. 25/02/2010; DORJ 12/03/2010; Pág. 281) 

 

154. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 

DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO SÃO APTOS A INFIRMAR O ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Ainda que de maneira concisa e sucinta, a Corte 

de origem emitiu carga decisória sobre a questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, o 

que afasta a pretensa violação do art. 535 do CPC. 2. Quanto à matéria de fundo, ao invés de 

indicar como ofendida norma infraconstitucional que ostentasse alguma relação com a 

produção de provas e o eventual cerceamento de defesa, o apelo nobre focou-se única e 

exclusivamente nos arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC e nos arts. 186 e 927 

do Código Civil, os quais não são aptos a infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem 

quanto à deficiência probatória. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não 



provido. (STJ; AgRg-REsp 1.138.719; Proc. 2009/0086245-9; RS; Segunda Turma; Rel. Min. José 

de Castro Meira; Julg. 18/02/2010; DJE 26/02/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.138.719 - RS (2009/0086245-9). 

RELATOR : MINISTRO CASTRO MEIRA. AGRAVANTE : EVA DE JESUS REICHERT E OUTRO 

- ADVOGADO : RAFAEL DE CASTRO VOLKMER E OUTRO(S). AGRAVADO : AES SUL 

DISTRIBUIDORA GAUCHA DE ENERGIA S/A - ADVOGADO : KAREN SOUZA DA SILVA E 

OUTRO(S). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO SÃO APTOS A INFIRMAR O 

ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Ainda 

que de maneira concisa e sucinta, a Corte de origem emitiu carga decisória sobre a 

questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, o que afasta a pretensa violação 

do art. 535 do CPC. 2. Quanto à matéria de fundo, ao invés de indicar como ofendida 

norma infraconstitucional que ostentasse alguma relação com a produção de provas e 

o eventual cerceamento de defesa, o apelo nobre focou-se única e exclusivamente nos 

arts. 22 e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC e nos arts. 186 e 927 do Código 

Civil, os quais não são aptos a infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem 

quanto à deficiência probatória. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental 

não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as 

acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto 

do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Humberto Martins (Presidente), Herman 

Benjamin, Mauro Campbell Marques e Eliana Calmon votaram com o Sr. Ministro 

Relator. Brasília, 18 de fevereiro de 2010(data do julgamento). Ministro Castro Meira – 

Relator. RELATÓRIO: O EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): Trata-se de 

agravo regimental interposto contra decisão assim ementada: PROCESSO CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS 

ARTIGOS 22 E 24 DA LEI Nº 8.078/90, 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 07/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

DÉBITOS ANTIGOS E JÁ CONSOLIDADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O aresto recorrido não 

está eivado de omissão nem de contradição, pois resolveu a matéria de direito 

valendo-se de elementos que julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide. O 

argumento expendido pela recorrente, de que houve omissão e contradição no 

julgado, demonstra, na verdade, mero inconformismo em relação aos fundamentos da 

decisão. 2. Não vislumbro violação dos artigos 22 e 24 do CDC, sobretudo porque a 

avaliação acerca da qualidade do serviço prestado ou ao modo pelo qual foi realizada 

a cobrança dos débitos apurados demanda o revolvimento do acervo fático-

probatório, proibido em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da súmula 

07/STJ. 3. Não ocorre contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 

porque o Tribunal de origem se valeu das circunstâncias fáticas apresentadas e das 

provas colhidas para decidir acerca da inexistência de danos morais e materiais 

passíveis de indenização. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que 

não há que se falar em corte no fornecimento de energia elétrica por débitos 

pretéritos, como forma de coação ao pagamento. Outrossim, dispõe a concessionária 

dos meios judiciais cabíveis para buscar o ressarcimento que entender pertinente. 

Precedentes. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido também em parte (e-

STJ fl. 589). A ora agravante registra que "a ação proposta visava ainda à condenação 

da requerida a indenizá-las pela ocorrência de danos morais consubstanciados pela 

conduta dos funcionários da empresa fornecedora de energia elétrica que perpetraram 



acusações em alto e bom som às agravantes, o que foi ouvido e assistido por 

transeuntes e vizinhos " (e-STJ fl. 598). Nesse passo, o magistrado de primeiro grau 

teria indeferido o pedido de indenização por insuficiência de provas sem a realização 

de audiência de instrução e julgamento, o que configuraria cerceamento de defesa. 

Alega a ora agravante que, embora essa questão haja sido objeto do recurso de 

apelação, a Corte de origem omitiu-se completamente de analisar a matéria – inclusive 

no aresto que rejeitou os embargos declaratórios opostos na sequência –, equívoco 

também cometido pela decisão singular em testilha. Em suas palavras: É de notar que 

a r. decisão desconsiderou, assim como as demais, o pedido das recorrentes de que 

seja desconstituída parte da sentença e determinada a realização de audiência com 

oitiva de testemunhas para que estas possam comprovar o que correu em sua 

residência no momento em que receberam a visita dos funcionários da ré frente a 

vizinhos e transeuntes (e-STJ fl. 602). É o relatório. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 

1.138.719 - RS (2009/0086245-9). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPOSITIVOS LEGAIS QUE 

NÃO SÃO APTOS A INFIRMAR O ARESTO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. Ainda que de maneira concisa e sucinta, a 

Corte de origem emitiu carga decisória sobre a questão relativa ao alegado 

cerceamento de defesa, o que afasta a pretensa violação do art. 535 do CPC. 2. Quanto 

à matéria de fundo, ao invés de indicar como ofendida norma infraconstitucional que 

ostentasse alguma relação com a produção de provas e o eventual cerceamento de 

defesa, o apelo nobre focou-se única e exclusivamente nos arts. 22 e 42 do Código de 

Defesa do Consumidor-CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os quais não são 

aptos a infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem quanto à deficiência 

probatória. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Agravo regimental não provido. VOTO: O 

EXMO. SR. MINISTRO CASTRO MEIRA (Relator): A decisão impugnada merece ser 

mantida por seus próprios fundamentos. No tópico concernente à arguição de 

maltrato ao art. 535 do Código de Processo Civil-CPC, o apelo nobre atribui os vícios de 

omissão e contradição ao aresto proferido pela Corte de origem na medida em que o 

aresto recorrido teria deixado de enfrentar o pedido de desconstituição parcial da 

sentença por cerceamento de defesa, por meio do qual se objetivaria proporcionar a 

realização de audiência de instrução na qual se demonstrariam os danos morais 

aventados. Nada obstante, ainda que de maneira concisa e sucinta, a Corte de origem 

emitiu carga decisória sobre a questão quando do exame dos embargos aclaratórios, 

como se observa dos seguintes trechos: Como consta expressamente, a concessionária 

fez prova de que os ora embargantes teriam empreendido manobras fraudulentas, 

para o fim de reduzir a medição da energia, tendo trazido documentos suficientes para 

sustentar a cobrança pretendida. No que toca ao alegado dano moral, sem razão 

também, até porque comprovada a irregularidade. Portanto, foram produzidas as 

provas, não há falar em cerceamento de defesa (e-STJ fl. 457 - sem destaque no 

original). Nesse panorama, não ficou configurada violação do art. 535 do CPC, daí 

porque o recurso especial deveria ter dirigido suas razões a demonstrar a ocorrência de 

desrespeito a preceito legal relacionado à matéria controversa em si. Todavia, ao invés 

de indicar como ofendida norma infraconstitucional que ostentasse alguma relação 

com a produção de provas e o eventual cerceamento de defesa – tema de natureza 

processual, por essência –, o apelo nobre focou-se única e exclusivamente nos arts. 22 

e 42 do Código de Defesa do Consumidor-CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil, os 

quais não são aptos a infirmar a conclusão adotada pela Corte de origem quanto à 

deficiência probatória. Em resumo, o apelo nobre não veiculou, conforme a tecnicidade 

exigida pela instância especial, argumentação capaz de desconstituir a motivação 



esposada pelo acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. Ante o 

exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto. 

 

155. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO INDENIZATÔRIA. INADIMPLEMENTO CONFESSADO. LEGALIDADE 

DA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DA COLETIVIDADE. 

PRETENSÃO DO AUTOR À REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE A AÇÃO SEJA JULGADA 

PROCEDENTE. INVIABILIDADE. A concessionária ou permissionária que presta serviços públicos 

considerados essenciais é autorizada por Lei a interromper o fornecimento do serviço ou 

produto na hipótese de inadimplemento do consumidor. Inteligência do artigo 22 do Código de 

Defesa do Consumidor. | Sfentença mantida. Apelo desprovií. (TJSP; APL 992.06.052498-6; Ac. 

4303093; Orlândia; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pereira Calças; Julg. 

03/02/2010; DJESP 26/02/2010) 

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos 

produtos e serviços não o exime de responsabilidade. 

Julgados 

156. COMPRA E VENDA DE BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 3º DO C/C ART. 23 DO CDC. 

PRODUTO VICIADO. DEFEITO NÃO SANADO. ART. 6, INC VIII CONJUGADO E ART. 18, §1º, INC. I, 

AMBOS, DO CDC. DECADÊNCIA. 3º C/C INC. I, DO § 2º, AMBOS, DO ART. 26 DO CDC. O bom 

senso afasta a possibilidade de um equipamento, com pouco uso, vir a ter problemas. 

Justamente pela necessidade do bem ser encaminhado para reparos em mais de uma 

oportunidade, ficou demonstrada sua inadequação, revelando-se legítima a pretensão da parte 

autora, não se podendo exigir que o consumidor tenha de ficar submetido a constantes 

procedimentos de conserto do aparelho. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. À 

parte autora, simultaneamente ao pagamento, deverá devolver o bem defeituoso à parte ré, a 

fim de evitar o seu enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884, do Código 

Civil. Precedente da Turma. (Rec. 71000556621, Restinga Seca, 3ª Turma Recursal Cível, TJRS, j. 

14/09/2004, Unânime, Rel. Dra. Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez) (TJRS; RInom 

71000556621; Restinga Seca; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Maria de Lourdes Galvão 

Braccini de Gonzalez; Julg. 14/09/2004) 

 

157. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INDENIZAÇÃO. ARTS. 21, 22 E 23 DO CDC. 

Ausência de prequestionamento - Incidência da Súmula nº 211/STJ - Dano moral não 

configurado - Entendimento obtido da análise do conjunto fático-probatório - Reexame de 

provas - Impossibilidade - Aplicação da Súmula nº 7/STJ recurso improvido. (STJ; AgRg-Ag 

1.009.500; Proc. 2008/0023627-0; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; Julg. 

18/08/2009; DJE 31/08/2009) 

 

 

a. Integra do Acórdão: AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.009.500 - RS 

(2008/0023627-0). RELATOR : MINISTRO MASSAMI UYEDA - AGRAVANTE : JOÃO 

CARLOS FERRARINI. ADVOGADO : VERA REGINA MAURER E OUTRO(S). AGRAVADO : 

BANCO BRADESCO S/A. ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO FIGUEIRA AVANCINI E 

OUTRO(S) LINO ALBERTO DE CASTRO. EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO - ARTS. 21, 22 E 23 DO CDC - AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 



7/STJ – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos em 

que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 

seguir, a Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos 

termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Sidnei Beneti (Presidente), 

Paulo Furtado (Desembargador convocado do TJ/BA) e Nancy Andrighi votaram com o 

Sr. Ministro Relator. Impedido o Sr. Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador 

convocado do TJ/RS). Brasília, 18 de agosto de 2009(data do julgamento). MINISTRO 

MASSAMI UYEDA – Relator: RELATÓRIO. EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA 

(Relator): Cuida-se de agravo regimental no agravo de instrumento interposto por 

JOÃO CARLOS FERRARINI em face da decisão de fls. 167/168, desta Relatoria, assim 

ementada: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ARTS. 21, 22 E 23 DO CDC - 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 7/STJ – RECURSO IMPROVIDO." Busca o agravante a reforma da decisão, 

sustentando, em síntese, que o houve o prequestionamento implícito de matéria. 

Alega, ainda, que foram opostos embargos declaratórios com a finalidade específica 

de prequestionar a matéria. Por fim, alega que a hipótese dos autos não importa em 

rediscussão de matéria fático-probatória. É o relatório. EMENTA: AGRAVO 

REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ARTS. 21, 22 E 23 DO CDC 

- AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 

SÚMULA 7/STJ - RECURSO IMPROVIDO. VOTO: EXMO. SR. MINISTRO MASSAMI UYEDA 

(Relator): O recurso não comporta provimento. In casu, não foi trazido qualquer 

subsídio pela parte ora agravante com capacidade de possibilitar a alteração dos 

fundamentos da decisão vergastada. Inicialmente, verifica-se que os arts. 21, 22 e 23 

do CDC, ditos violados, não foram objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de 

origem, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da 

matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, in verbis: “Inadmissível 

recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos 

declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”. Verifica-se, ainda, que o Tribunal 

de origem, após sopesar todo acervo probatório reunido nos autos, assim consignou: 

"Entretanto, mesmo com esse agir negligente, a instituição bancária não causou o 

alegado dano moral ao autor, porquanto não adveio do referido agir nenhum débito 

de taxa ou, ao que seria grave, cadastramento negativo junto aos órgãos de proteção 

ao crédito, tais como SERASA, CADIN, SPC, etc, abalo de crédito, com injustas 

consequências e caráter de publicidade. (...) No caso dos autos, inexistente o dano 

moral." (fls. 32/42). Vê-se, pois, que o pretendido pela parte, quando alega a existência 

de ato ilícito ensejador da reparação por danos morais é, por via transversa, revolver o 

conjunto fático-probatório dos autos, já bem examinado pelas Instâncias ordinárias, 

providência inadmissível na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ. Mantém-se, portanto, a 

decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos, negando-se provimento ao 

agravo regimental. É o voto. MINISTRO MASSAMI UYEDA – Relator 

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, 

vedada a exoneração contratual do fornecedor. 

Julgados 



158. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. 

DANOS AO PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA 

TUTELA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. ACERTO DO JULGADO. O fornecimento de água e esgoto é serviço essencial e deve ser 

prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa 

do Consumidor. Inaplicáveis ao caso as excludentes de responsabilidade previstas no art. 24, 

§3º, do CDC. Não pode a ré buscar meios de eximir-se da responsabilidade, alegando fato de 

terceiro, devido a falhas na prestação dos serviços, porque o que o consumidor espera é que os 

mesmos sejam prestados com segurança. Nos termos dos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º, 

ambos do CPC, as astreintes devem incidir até a data em que for integralmente cumprida a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela. A destruição de parte do muro da residência do 

consumidor, expondo sua residência à entrada de terceiros, bem como, sua integridade física e 

de sua família, a riscos, em virtude de conduta da prestadora de serviços, gera a esta o dever de 

indenizar pelos danos morais experimentados. Recurso ao qual se nega provimento. Unânime. 

(TJRJ; APL 2009.001.07093; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho; 

Julg. 30/06/2009; DORJ 09/07/2009; Pág. 147) 

 

a. Integra do Acórdão: DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL - APELAÇÃO Nº. 7.093/2009 - 

RELATOR: DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO 

PÚBLICO. ÁGUA E ESGOTO. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. DANOS AO PADRÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA. 

ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. ACERTO DO JULGADO. O fornecimento de água e esgoto é serviço essencial e 

deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do 

Código de Defesa do Consumidor. Inaplicáveis ao caso as excludentes de 

responsabilidade previstas no art. 24, §3º, do CDC. Não pode a ré buscar meios de 

eximir-se da responsabilidade, alegando fato de terceiro, devido a falhas na prestação 

dos serviços, porque o que o consumidor espera é que os mesmos sejam prestados com 

segurança. Nos termos dos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º, ambos do CPC, as 

astreintes devem incidir até a data em que for integralmente cumprida a decisão que 

antecipou os efeitos da tutela. A destruição de parte do muro da residência do 

consumidor, expondo sua residência à entrada de terceiros, bem como, sua integridade 

física e de suafamília, a riscos, em virtude de conduta da prestadora de serviços, gera a 

esta o dever de indenizar pelos danos morais experimentados. Recurso ao qual se nega 

provimento. Unânime. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 

7.093/2009, em que é apelante CAENF - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE 

NOVA FRIBURGO LTDA e apelada MARIA SALENA MACHADO DA SILVA, A C O R D A M 

os Desembargadores que compõem a Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, em negar provimento 

ao recurso, nos termos do voto do Relator. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2009. DES. 

LINDOLPHO MORAIS MARINHO – Relator: VOTO - Não há dúvidas de que estamos 

diante de uma relação de consumo e de acordo com o art. 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, os serviços essenciais, como soe acontecer com o de fornecimento de 

água e esgoto, hipótese dos autos, devem ser prestados de forma adequada, eficiente 

e contínua. Nos termos do §3.º do artigo 14 do CODECON, como a apelante não negou 

a existência da relação jurídica, ou seja, não negou que efetivamente prestou o serviço 

de fornecimento de água, recaía sobre ela, por conseguinte, o ônus de comprovar que 

o defeito do serviço inexistiu, ou que, se existiu, se deu por qualquer das causas 



excludentes do nexo de causalidade. A apelante não produziu esse tipo de prova. Pelo 

contrário, na contestação, admitiu que o padrão de luz da residência da apelada caiu, 

durante a instalação do hidrômetro, não sendo importante para a presente causa se 

por culpa da recorrente, tendo em vista a sua responsabilidade objetiva. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CAENF. EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 

ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, CAUSANDO A 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

RESPONSABILIADE OBJETIVA. ARTIGO 37, § 6º DA CR/88. DANO CAUSADO POR 

OMISSÃO ESPECÍFICA. O DANO MORAL DEVE SE APROXIMAR DE UMA COMPENSAÇÃO 

CAPAZ DE AMENIZAR O CONSTRANGIMENTO EXPERIMENTADO. DEVE, PORTANTO, SER 

FIXADO TOMANDOSE EM CONTA A GRAVIDADE DO FATO, SUAS CONSEQÜÊNCIAS, 

CONDIÇÃO SOCIAL DA VÍTIMA E INFRATOR, ALÉM DE INCORPORAR O CARÁTER 

REPARATÓRIO, PUNITIVO E PEDAGÓGICO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJRJ 

– Apelação nº 2008.001.65539 - Des. Antonio Saldanha Palheiro - Julgamento: 

22/01/2009 - Quinta Câmara Cível). No tocante à antecipação dos efeitos da tutela, 

esta não foi cumprida integralmente pela apelante, visto que, embora a recorrente 

tenha procedido à colocação de novo padrão de energia elétrica, não o fez da forma 

devida, pois não procedeu à retirada do antigo aparelho, que ameaçava “tombar 

podendo causar lesões aos que ali trafegam”, conforme o Auto de Verificação de fls. 

113, comprometendo a segurança dos moradores e dos pedestres. Portanto, nos 

termos dos arts. 273, § 3º, e 461, §§ 3º e 4º, ambos do CPC, a sentença está correta ao 

estabelecer que a multa diária fixada às fls. 66 incidirá até a data da retirada do 

padrão anterior, a qual veio a ocorrer após a sentença, segundo a própria apelada, em 

suas contra-razões. Com relação aos danos morais, a apelada merece ser indenizada, 

em razão da angústia por que passou durante o período em que sua residência ficou 

desprotegida contra a entrada de terceiros, bem como do risco ao qual sua integridade 

física e de sua família foi exposta, em virtude da conduta da apelante. Quanto ao valor 

da indenização, este deve ser mantido. Certo que não há valores nem tabelas 

preestabelecidas para o arbitramento do dano moral. Essa tarefa cabe ao julgador no 

exame de cada caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, utilizando-se de seu bom senso prático. O quantum da indenização 

por dano moral se sujeita ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, 

na fixação da indenização a esse título, recomendável que o arbitramento seja feito 

com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do 

autor, e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o Juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 

experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso (RESP 216.904, 19.8.99, 4ª Turma STJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in DJU 

20.9.99, p. 67). Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: DANO MORAL – 

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e a gravidade do 

dano produzido. (STJ – 3.ª Turma, RESP 215449, rel. Min. Ari Pargendler). Nesse 

contexto, tenho que o valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), fixado pela 

julgadora de primeiro grau, atende aos princípios antes referidos, sendo suficiente 

para, compensando a autora, impedir que episódios como o dos autos voltem a 

ocorrer. Em vista destas considerações, voto no sentido de se negar provimento ao 

recurso. Rio de Janeiro, 30 de junho de 2009. DES. LINDOLPHO MORAIS MARINHO – 

Relator 

159. RESPONSABILIDADE CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO PERICIAL DO ATO ILÍCITO E DA 

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. Medição que apurou 



desregulação na bomba injetora do veículo, causando a fusão do motor, logo após o conserto 

efetuado pela apelante. Responsabilidade civil configurada. Rompimento do lacre. Irrelevância. 

Comprovação da apresentação do defeito em momento anterior ao do rompimento. 

Inteligência dos artigos 24 e 25 do Código de Defesa do Consumidor. Lucros cessantes. 

Inocorrência. Não comprovação da recusa, por indisponibilidade de veículos, de oferta para 

transporte de cargas. Ônus da prova do qual a apelada não se desincumbiu. Inteligência do 

artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Apelação parcialmente provida. Ação 

parcialmente procedente. (TJSP; APL 1236920-5; Ac. 3477794; São José do Rio Preto; Décima 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 04/02/2009; DJESP 

11/03/2009) 

 

160. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. CORRENTISTA QUE, NO INTERIOR DE AGÊNCIA 

BANCÁRIA, RECEBE AJUDA DE PESSOA ESTRANHA, PENSANDO QUE SE TRATAVA DE 

FUNCIONÁRIO DO BANCO, TEM O CARTÃO MAGNÉTICO SUBTRAÍDO E A SENHA DE SEGURANÇA 

DESVENDADA. SAQUES DA CONTA EFETUADOS PELO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA DO BANCO. ARTS. 12 A 14, 18 A 20, 21, 23 E 24 DO CDC. Fraude ocorrida em local que 

devia ser vigiado, não só para evitar assaltos, como também atos lesivos, notadamente os 

praticados por pessoas estranhas, que usam astúcia, se aproximam de clientes incautos e os 

levam a supor que estejam tratando com atendentes do próprio Banco. Necessidade da 

reparação pecuniária pelos saques indevidos. Danos materiais no valor de R$ 330,00. 

Cabimento. DANOS MORAIS. Retirada de dinheiro de conta bancária por pessoa que se 

apropriou de cartão magnético da correntista no interior de agência bancária. Devolução de 

cheques por falta de fundos e inscrição do nome da autora em órgão de proteção ao crédito. 

Ocorrência. Não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, 

o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Fixação em R$ 15.000,00 ao invés de 200 

salários mínimos pretendidos pela autora. Cabimento. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

Sucumbància. Autora obteve indenização por dano moral no valor menor do que o pretendido, 

mas o réu responde, por inteiro peías custas e despesas processuais, além de honorários 

advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. Princípios da sucumbància e causalidade- 

Súmula nº 326 do STJ- Aplicação. Ação de indenização parcialmente procedente. Recurso 

provido em parte. (TJSP; APL 1349842-3; Ac. 2579037; Guarulhos; Vigésima Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Álvaro Torres Junior; Julg. 08/04/2008; DJESP 13/05/2008) 

 

161. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. AGÊNCIA ESPECIALIZADA. 

FORNECEDOR. CDC. GARANTIA. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA. ART. 26 CDC. 1. Tratando-se de 

venda de veículo por empresa especializada na comercialização de automóveis, para o 

destinatário final do bem, nos moldes do art. 2º do CDC, presente está a relação de consumo, 

sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2. Em se tratando de 

relação de consumo, cabe ao vendedor a responsabilidade pelos vícios do produto, nos termos 

do art. 18 c/c art. 24, ambos do CDC. 3. Para a ocorrência da responsabilização do vendedor é 

necessária a existência de vícios ocultos, ou seja, imperceptíveis em um primeiro momento. 4. O 

Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a extinção do direito de reclamar por vícios que 

tornam os bens ou serviços impróprios ou inadequados para o consumo, estabelece que o 

direito de reclamar por tais vícios, tratando-se de produtos duráveis, caduca em noventa dias. 

(TJMG; AC 1.0056.02.025971-1/001; Barbacena; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Guilherme Luciano Baeta Nunes; Julg. 29/05/2007; DJMG 05/06/2007)  

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0056.02.025971-1/001; Barbacena; Décima Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes; Julg. 29/05/2007; DJMG 

05/06/2007). Inteiro Teor: EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA - 



VEÍCULO USADO - AGÊNCIA ESPECIALIZADA - FORNECEDOR - CDC - GARANTIA - VÍCIO 

OCULTO - DECADÊNCIA - ART. 26 CDC - 1. Tratando-se de venda de veículo por 

empresa especializada na comercialização de automóveis, para o destinatário final do 

bem, nos moldes do art. 2º do CDC, presente está a relação de consumo, sendo 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2. Em se tratando de 

relação de consumo, cabe ao vendedor a responsabilidade pelos vícios do produto, nos 

termos do art. 18 c/c art. 24, ambos do CDC. 3. Para a ocorrência da responsabilização 

do vendedor é necessária a existência de vícios ocultos, ou seja, imperceptíveis em um 

primeiro momento. 4. O Código de Defesa do Consumidor, ao disciplinar a extinção do 

direito de reclamar por vícios que tornam os bens ou serviços impróprios ou 

inadequados para o consumo, estabelece que o direito de reclamar por tais vícios, 

tratando-se de produtos duráveis, caduca em noventa dias. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0056.02.025971-1/001 - COMARCA DE BARBACENA - APELANTE(S): FIBRA 

AUTOMOVEIS LTDA - APELADO(A)(S): ARY CLEMENTE MATHEUS - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 

18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando 

neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo 

Horizonte, 29 de maio de 2007. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Relator: 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES: VOTO -  

Fibra Automóveis Ltda. ajuizou ação de cobrança em face de Ary Clemente Mateus, 

alegando ser credora do réu da importância de R$2.258,71 (dois mil, duzentos e 

cinqüenta e oito reais e setenta e um centavos), em virtude da realização de serviços 

mecânicos no veículo Fiat/ Ducato, placa GVH-2075, de propriedade do réu. Em 

contestação (f. 21-26), o réu argüiu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando 

que o veículo mencionado na exordial não lhe pertence. No mérito, rebateu as teses da 

inicial, afirmando que o veículo ainda estava dentro do prazo de garantia. Sentença 

proferida às f. 44-46, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

réu e extinguindo o processo nos termos do art. 267, VI, do CPC. Recurso de apelação 

interposto pela autora (f. 47-59) argüindo o cerceamento de defesa por falta de 

oportunidade de produção de prova. Contra-razões às f. 63-67. Pelo acórdão de f. 77-

82 foi dado provimento ao recurso da autora, para, acolhendo a preliminar de 

cerceamento de defesa, anular a sentença proferida às f. 44-46, oportunizando a 

produção das provas requeridas. Em seguida, foram colhidos os depoimentos pessoais 

das partes e de três testemunhas (f. 121-125). Apresentação de memoriais às f. 134-

150. Pela sentença de f. 152-162, a preliminar de ilegitimidade passiva agüida pelo réu 

foi rejeitada, e o pedido inicial foi julgado improcedente, sendo a autora condenada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 

R$500,00 (quinhentos reais). A autora opôs embargos declaratórios (f. 164-165), que 

foram rejeitados pela decisão de f. 167-169. Inconformada, a autora interpôs apelação 

(f. 171-147), sustentando, basicamente, que, concluindo a douta sentenciante pela 

ilegitimidade passiva do apelado, deveria ter julgado procedente o pedido; que os 

documentos fornecidos pelo Detran/MG não demonstram que o veículo foi vendido 

para o Centro Educacional Infantil Turma da Disney; que o veículo foi transferido da 

Fiat Leasing S.A. Arrendamento Mercantil para a escola; que deixou de ser proprietária 

do veículo quando o transferiu para Fiat Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. Contra-

razões às f. 293-320. Preparo recursal à f. 175. Conheço do recurso, posto que próprio, 

tempestivo e preparado. Trata-se de ação de cobrança em que a autora, Fibra 

Automóveis Ltda., pretende receber do réu, Ary Clemente Mateus, a quantia de 

R$2.258,71 (dois mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e setenta e um centavos), 



alegando que ele teria levado o veículo Fiat/Ducato de sua propriedade para reparos 

mecânicos e que, após o término do conserto, saiu com o veículo da oficina para 

verificar o funcionamento do carro e não retornou para efetuar o pagamento. O réu, 

por sua vez, argumentou que os serviços foram feitos sem o seu consentimento e que 

os defeitos surgiram durante o período de garantia, devendo o conserto ser suportado 

exclusivamente pela autora. Data venia, não vejo com prosperar o presente recurso. 

Inicialmente, saliento que, ao contrário do que afirma a ora apelante, a douta Juíza 

sentenciante não concluiu pela ilegitimidade passiva do réu. A preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo réu foi devidamente analisada na sentença 

atacada e rejeitada, haja vista a aplicação da teoria da aparência ao presente caso. De 

fato, restou comprovado nestes autos que o réu deixou o veículo na oficina para 

consertar, autorizou a realização do serviço e voltou para buscá-lo após o conserto, 

apresentado-se como se fosse o legítimo proprietário. Por outro lado, a questão posta 

nos presentes autos deve ser regida pela legislação consumerista, tendo em vista se 

tratar de relação que se amolda à Lei n. 8.078/90. Com efeito, restou evidente que o 

veículo foi vendido pela autora, Fibra Automóveis Ltda, loja especializada na venda de 

carros, para o Centro Educacional Infantil Turma da Disney, transação ocorrida em 

14.05.2001, conforme informa o contrato de f. 29-30. Salienta-se, ainda, que o Centro 

Educacional Infantil Turma da Disney adquiriu o veículo Fiat/Ducato como destinatário 

final, nos moldes do art. 2º do CDC. A autora, por sua vez, empresa especializada na 

comercialização de veículos, retira seus lucros destas transações, o que a equipara à 

condição de fornecedora, estando, portanto, também submetida às normas do Código 

de Defesa do Consumidor. Neste sentido, o seguinte julgado: "COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO - DEFEITO OCULTO - VÍCIO REDIBITÓRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

MATÉRIA REGIDA PELO CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Tendo 

sido o veículo vendido por pessoa jurídica, especializada na comercialização de 

automóveis, deflagrada está a relação de consumo, a ser regulada pelo Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor." (Lei nº 8.078, de 11.09.90) (Apelação Cível nº 

115370, Turma Recursal do TJDF, Rel. Juiz Roberval C. Belinat. un., DJDF 11.08.99, p. 

39). A esse respeito, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, caput, 

estabelece que: "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas". Dessa forma, uma vez constatada a venda do veículo pela autora, loja 

especializada na comercialização de automóveis, presente está a relação de consumo 

e, conseqüentemente, a responsabilidade desta para com o comprador, pelos vícios do 

produto, nos termos do dispositivo acima citado. Por outro lado, a mencionada 

garantia fornecida pelo vendedor, em razão de tais vícios, é imperativa e incondicional, 

sendo vedada sua exoneração contratual, nos termos do art. 24 do CDC: "A garantia 

legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a 

exoneração contratual do fornecedor". Ademais, ainda que se considere que o veículo 

vendido pela autora, Fiat/Ducado - placa GVH2075, seja usado, tendo, 

aproximadamente, três anos de uso no momento da compra, a garantia sobre os vícios 

ocultos é dever legal do fornecedor, dela não podendo se eximir. Contudo, é 

importante salientar que, para a ocorrência de tal responsabilização é necessária a 

existência de vícios ocultos, ou seja, imperceptíveis em um primeiro momento, e que o 

defeito acarrete a efetiva diminuição do valor do produto. Assim, não se pode 



considerar como vício no produto as substituições de peças em razão do desgaste 

natural. Neste sentido, o seguinte julgado: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO 

OCULTO. DECADÊNCIA. CONSTATAÇÃO DO DEFEITO. DANO. NOTAS FISCAIS DE 

SERVIÇO. PROVA SUFICIENTE. 1 - Em se tratando de vício oculto no produto 

comercializado, o prazo decadencial só começa a fluir a partir da revelação do defeito. 

2 - O vendedor de veículo usado tem obrigação de garantir o bom funcionamento do 

veículo, exceto no que se refira ao seu desgaste com o uso, o que deve estar 

devidamente comprovado. 3 - Em caso de defeito oculto deve o vendedor responder 

pelos prejuízos causados ao comprador. 4 - As notas fiscais de serviço constituem 

prova necessária e suficiente a provar o prejuízo ocorrido, desde que não haja prova 

em contrário e não sejam invalidadas pela outra parte. (Apelação nº 

1.0024.05.580800-0/001, TJMG, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 

01.04.2006). Com efeito, no caso em análise, a partir dos documentos apresentados 

pela autora às f. 07-15, constata-se que o veículo apresentou sério defeito e necessitou 

da substituição de várias peças, bem como a realização de diversos procedimentos, 

fato que se mostra totalmente incompatível com o desgaste natural do veículo. Por 

fim, vê-se, que tais vícios foram constatados em 16 de maio de 2001, ou seja, dois 

meses após a venda do veículo (14.03.2001). O Código de Defesa do Consumidor, ao 

disciplinar a extinção do direito de reclamar por vícios que tornam os bens ou serviços 

impróprios ou inadequados para o consumo, estabelece em seu artigo 26, II, e § 1º, 

que: "O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: I 

- (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviços e de produtos duráveis. 

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto 

ou do término da execução dos serviços". Assim, considerando que a autora teve 

ciência do defeito no dia 16.05.2001, conforme documentado às f. 37, tem-se que o 

prazo de garantia previsto no artigo mencionado foi atendido. Dessa forma, 

comprovada a relação de consumo entre a autora e o Centro Educacional Infantil 

Turma da Disney, atendidos os requisitos da responsabilidade da autora, na qualidade 

de fornecedora, pelos vícios ocultos do produto, bem como observado o prazo 

decadencial estabelecido pelo art. 26 do CDC, outra alternativa não restava ao culto 

Juiz monocrático senão a de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

motivo que também nos conduz a negar provimento ao recurso interposto. Por todo o 

exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Custas pelo apelante. Votaram de acordo 

com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): UNIAS SILVA e ELPIDIO DONIZETTI. 

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0056.02.025971-1/001 

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a 

obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. 

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão 

solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. 

§ 2° Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são 

responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a 

incorporação. 

Julgados 



162. RECURSO. APELAÇÃO. ATENDIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. MENÇÃO EXPRESSA, PELA RECORRENTE, DAS RAZÕES DE SEU INCONFORMISMO E 

EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PELOS QUAIS BUSCA A REFORMA DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE 

QUALQUER IMPEDIMENTO AO CONHECIMENTO DO APELO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PÓLO 

PASSIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO. PACOTE DE INTERCÂMBIO CULTURAL E ESTUDANTIL CONTRATADO NO 

ESTABELECIMENTO DA RÉ, QUE TAMBÉM EMITIU OS RECIBOS. LEGITIMIDADE CONFIRMADA. 

ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA A TERCEIRO DA RESPONSABILIDADE PELA CONTRATAÇÃO DO CURSO E 

DO MATERIAL DIDÁTICO. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA INDENIZAÇÃO 

DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ARTIGO 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE VERSÃO PARA O 

VERNÁCULO, POR TRADUTOR JURAMENTADO, DE DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A REFERIDA 

PEÇA INAUGURAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA. 

Tradução que não se mostra indispensável porquanto tais documentos não foram utilizados 

como supedâneo para a formação do convencimento do Juízo. Inexistência de violação dos 

artigos 157 e 283 do Código de Processo Civil. Nulidade afastada. Responsabilidade civil. 

Verificação da defeituosa prestação de serviços de turismo (pacote de intercâmbio cultural e 

estudantil). Reconhecimento pela ré da falha do serviço de traslado e da disponibilização do 

material didático ao aluno. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral. Demonstração do 

nexo de causalidade entre este e o fato lesivo. Valor. Manutenção. Observância da finalidade de 

desestimular condutas como as da espécie e das circunstâncias do caso concreto. Dano 

material. Redução. Descabimento. Ausência de impugnação direta, na contestação, do valor 

pleiteado na inicial. Agravo retido e apelação desprovidos. (TJSP; APL 991.09.078848-7; Ac. 

4312268; Americana; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 

03/02/2010; DJESP 03/03/2010) 

 

163. PROCESSO CIVIL. CADASTROS. INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. FRAUDE. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS 

REDIMENSIONADOS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTOS. Sendo a ré cessionária do direito de crédito, de acordo com o disposto no art. 

294 do Código Civil, tem legitimidade para responder por todas as exceções pessoais oponíveis 

ao cedente, no caso a ré Brasil Telecom S/A. Responsabilidade solidária pela reparação do 

dano. Inteligência do art. 25, §1º, do CDC. 1. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DO RÉU 

ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS. A ocorrência de fraude, tendo por conseqüência a 

negativação do nome da parte autora nos órgãos de inadimplentes, gera à parte demandada o 

dever de indenizar a parte autora, a título de danos morais, pelo prejuízo causado injustamente. 

2. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DA CDL AFASTADA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. 

Com a demonstração do envio da notificação prévia prevista no art. 43, § 2º, do CDC, justa e 

legal é a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito. Não cumprido 

tal requisito é devida a indenização. Porém, no caso concreto, trata-se de caso atípico, eis que 

constatada fraude, não podendo a demandada prever que o endereço que lhe fora fornecido 

pela sua associada não era o do demandante. Assim, deve permanecer excluída a anotação, 

sem a cominação de indenização por danos morais. Juros moratórios contados a partir do 

evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DO RÉU ATLÂNTICO FUNDO DE INVESIMENTOS 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70032270779; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Gelson Rolim Stocker; Julg. 16/12/2009; DJERS 06/01/2010; Pág. 33) 

 

164. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 



QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU ATLÂNTICO 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS. Sendo a ré cessionária do direito de 

crédito, de acordo com o disposto no art. 294 do Código Civil, tem legitimidade para responder 

por todas as exceções pessoais oponíveis ao cedente, no caso a ré Brasil Telecom S/A. Sobressai, 

aliás, ter emanado da apelante a ordem da anotação restritiva ao crédito da autora. 

Responsabilidade solidária pela reparação do dano. Inteligência do art. 25, §1º, do CDC. 

PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJRS; AC 

70033314212; Pelotas; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 16/12/2009; 

DJERS 05/01/2010; Pág. 4.248) 

 

165. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA 

FIXA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS. Sendo a ré cessionária do direito de crédito, de acordo com o disposto no art. 294 

do Código Civil, tem legitimidade para responder por todas as exceções pessoais oponíveis ao 

cedente, no caso a ré Brasil Telecom S/A. Sobressai, aliás, ter emanado da apelante a ordem da 

anotação restritiva ao crédito da autora. Responsabilidade solidária pela reparação do dano. 

Inteligência do art. 25, §1º, do CDC. Hipótese em que houve a cobrança indevida de serviços não 

contratados pelo consumidor, ensejando o dever da operadora de telefonia de indenizá-lo. 

Cabível a majoração do quantum indenizatório, de acordo com os parâmetros estabelecidos 

nesta Câmara. Juros moratórios contados a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 

54/STJ. PRELIMINAR RECURSAL REJEITADA. APELO DA AUTORA PROVIDO E APELO DO RÉU 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70033327636; Viamão; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. 

Gelson Rolim Stocker; Julg. 16/12/2009; DJERS 05/01/2010; Pág. 29) 

 

166. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DOS 

INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI TRANSFERIDA A TERCEIRO. 

ARGUMENTAÇÃO DA RÉ QUE NÃO FOI COMUNICADA PELA OPERADORA LOCAL. CONDUTA 

IRREGULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, § 1º, DO 

CDC. RECURSO IMPROVIDO. A ré deveria, antes de indevidamente negativar o nome do autor, 

ter se certificado da conduta da operadora de telefonia local, com a qual mantém relações 

Todavia, deste modo não agiu Havendo mais de um responsável pelo do dano, ambas as 

empresas têm responsabilidade solidária pela reparação a teor do disposto no art 25, § 1º, do 

CDC Se a operadora local é responsável pela conduta inadequada e negligente, a ré também o 

é, por ter inadvertidamente incluído o nome do autor no rol dos inadimplentes, sendo que este 

não possuía qualquer débito, já que não mais titular da linha PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE. 

RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do art 334, inciso), do CPC, independem de prova os fatos 

notórios, estando o autor dispensado da prova de que experimentou lesão a direito com seu 

nome incluído nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ELEVADO. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO 

IMPROVIDO. A quantia fixada o título de danos morais não pode ser fetor de enriquecimento 

injustificado do indenizado, mas também não pode ir em excesso na direção oposta, tornando-

se extremamente modesta e não provocando qualquer esforço ao devedor para adimpli-la. 

(TJSP; APL 992.08.051178-2; Ac. 4155983; Franca; Trigésima Primeira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Adilson de Araújo; Julg. 20/10/2009; DJESP 08/01/2010) 

 



167. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LINHA DE 

TELEFONIA MÓVEL CANCELADA. COBRANÇA INDEVIDA DE LIGAÇÕES REALIZADAS APÓS O 

CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. FORMA SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA. CADEIA DE PRESTADORES DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revelam-se indevidos os 

valores cobrados pela requerida, referentes a chamadas de longa distância supostamente 

realizadas pela requerente, na medida em que, de acordo com a fatura de cobrança acostada 

aos autos, a mencionada quantia diz respeito a ligações efetuadas entre os dias 14.04.2008 e 

15.04.2008, ou seja, mais de sete meses após o cancelamento da linha. A configuração da 

responsabilidade solidária por danos causados por falha na prestação de serviços, na seara 

consumerista, demanda apenas a identificação daqueles que figuraram na cadeia de 

fornecimento. Sendo patente que a requerida figura na cadeia de prestação dos serviços, que 

gerou a cobrança indevida dos valores apontados na inicial, sendo ela a responsável, conforme 

mencionado alhures, pela cobrança das chamadas constantes da fatura coligida aos autos, 

impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 18 c/c art. 25, 

§ 1º, do CDC. O art. 42, parágrafo único, do CDC, apenas deve ser aplicado diante de prova 

convincente de que o credor agiu de má-fé, ao cobrar dívida já quitada. Ausente tal 

demonstração, in casu, a devolução dos valores pagos a maior deve ser efetivada de forma 

simples. Cumpre destacar que para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência 

de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses direitos são aqueles 

inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não 

sofrerem limitação voluntária, salvo restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de 

exemplificação, são direitos da personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, 

à integridade física e psicológica. É indispensável que o ato apontado como ofensivo seja 

suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe 

prejuízo extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para 

averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou aquela de 

constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. (TJMG; APCV 1.0145.08.494068-

6/0011; Juiz de Fora; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 

10/09/2009; DJEMG 29/09/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.08.494068-6/001(1); Juiz de Fora; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 10/09/2009; DJEMG 

29/09/2009). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LINHA DE TELEFONIA MÓVEL CANCELADA - COBRANÇA 

INDEVIDA DE LIGAÇÕES REALIZADAS APÓS O CANCELAMENTO - DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - CADEIA DE 

PRESTADORES DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Revelam-se indevidos os valores 

cobrados pela requerida, referentes a chamadas de longa distância supostamente 

realizadas pela requerente, na medida em que, de acordo com a fatura de cobrança 

acostada aos autos, a mencionada quantia diz respeito a ligações efetuadas entre os 

dias 14.04.2008 e 15.04.2008, ou seja, mais de sete meses após o cancelamento da 

linha.A configuração da responsabilidade solidária por danos causados por falha na 

prestação de serviços, na seara consumerista, demanda apenas a identificação 

daqueles que figuraram na cadeia de fornecimento.Sendo patente que a requerida 

figura na cadeia de prestação dos serviços, que gerou a cobrança indevida dos valores 

apontados na inicial, sendo ela a responsável, conforme mencionado alhures, pela 

cobrança das chamadas constantes da fatura coligida aos autos, impõe-se o 

reconhecimento da sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 18 c/c art. 25, § 



1º, do CDC.O art. 42, parágrafo único, do CDC, apenas deve ser aplicado diante de 

prova convincente de que o credor agiu de má-fé, ao cobrar dívida já quitada. Ausente 

tal demonstração, in casu, a devolução dos valores pagos a maior deve ser efetivada 

de forma simples. Cumpre destacar que para a caracterização do dano moral é 

indispensável a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do 

indivíduo. Esses direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por 

serem intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo 

restritas exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da 

personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e 

psicológica.É indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, 

hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo 

extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência, para 

averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou 

aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0145.08.494068-6/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): TELESP 

TELECOMUNICACOES SAO PAULO S/A - APELADO(A)(S): ANDREZA AZEVEDO PALMEIRA 

- RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2009. DES. EDUARDO MARINÉ DA 

CUNHA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA: 

VOTO -  Cuida a espécie de ação de reparação de danos morais c/c repetição do 

indébito, ajuizada por ANDREZA AZEVEDO PALMEIRA em face de TELESP - 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A., alegando que era titular da linha telefônica 

móvel habilitada pelo n. (32) 8813-1343. Relatou que, em razão do furto do seu 

aparelho celular, registrou o respectivo boletim de ocorrência junto à sua operadora de 

telefonia. Disse, contudo, que onze meses após o referido incidente, a requerida lhe 

enviou fatura de cobrança, no valor de R$114,88, que foi devidamente quitada. 

Consignou que, após constatar o equívoco da aludida cobrança, tentou, sem êxito, a 

restituição da mencionada quantia, tendo, inclusive, acionado o PROCON local. 

Salientou, por outro lado, que nunca foi cliente da ré e que ela, ao que tudo indica, não 

teve o cuidado de verificar o cadastro de seus clientes, constatando que o furto do 

aparelho já havia sido devidamente registrado. Teceu considerações acerca da 

indenização por danos morais e da possibilidade de restituição, em dobro, dos valores 

cobrados indevidamente. Acostou aos autos jurisprudência que entende corroborar 

suas razões. Pediu a condenação da requerida à restituição, em dobro, da quantia 

indicada na inicial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 

Requereu, outrossim, a inversão do ônus da prova e a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Na audiência de conciliação, a ré apresentou defesa, 

alegando, em preliminar, ser a requerente carecedora de ação, por ilegitimidade 

passiva ad causam. Argumentou que não é responsável pela linha telefônica de sua 

titularidade e que apenas presta serviços referentes a ligações de longa distância. No 

mérito, repisou que a cobrança diz respeito a chamadas realizadas do telefone celular 

da requerente e que, após minuciosa análise em seus sistemas, não constatou 

qualquer indício de fraude. Salientou não estarem presentes os pressupostos 

necessários à inversão do ônus da prova e que, por ser uma concessionária de serviço 

público, as faturas por ela emitidas gozam de presunção de veracidade. Por outro lado, 

discorreu sobre a segurança e confiabilidade do sistema de telecomunicações e 

ressaltou inexistirem razões técnicas que desabonem a exigibilidade dos valores 



indicados na inicial. Acentuou, ainda, que não restou comprovada qualquer conduta 

que pudesse gerar o dano moral alegado pela requerida, não estando presentes os 

pressupostos necessários à configuração do seu dever de indenizar. Em eventualidade, 

ponderou que a culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo de causalidade e que o 

quantum indenizatório deve ser fixado com a observância dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Pediu a improcedência da demanda. Realizada 

audiência de instrução e julgamento, as partes informaram não terem provas a 

produzir. Na mesma oportunidade, o magistrado de primeira instância proferiu 

sentença, na qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes 

os pedidos iniciais, condenando a ré à restituição, em dobro, da quantia indicada na 

peça vestibular, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$2.325,00. Condenou a requerida, outrossim, ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20%sobre o valor da condenação. 

Irresignada, a requerida aviou apelação, reiterando as teses lançadas em sua 

contestação. Argumentou que os serviços da linha telefônica de titularidade da autora 

são de responsabilidade da empresa OI. S.A. Ponderou que, ainda que tenha ocorrido 

fraude nas ligações, o terceiro de má-fé utilizou o código "15" para efetuar chamadas, 

não sendo cabível sua responsabilização pelos danos narrados na inicial. Ressaltou 

que, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva 

de terceiro ou da vítima constituem causas excludentes de responsabilidade. Aduziu, 

outrossim, que não lhe cabe discutir quem realizou as ligações, mas, apenas, se as 

chamadas tiveram origem no aparelho telefônico de titularidade da autora. Por outro 

lado, verberou que a cobrança foi realizada de boa-fé, não havendo motivos para a sua 

condenação à restituição em dobro da mencionada quantia. Defendeu, ainda, que não 

restou comprovado nos autos a ocorrência de dano moral e que os fatos narrados na 

peça de ingresso constituem meros dissabores cotidianos. Por fim, discorreu sobre a 

fixação do quantum indenizatório. Pediu o provimento do recurso, com a 

improcedência dos pedidos iniciais. A apelada apresentou contrarrazões, batendo-se 

pela manutenção da sentença hostilizada. Conheço do recurso, eis que próprio, 

tempestivo, regularmente processado e preparado. A análise do presente recurso 

necessita enfrentar três questões principais. Primeiro, aferir se foi devida a cobrança 

realizada pela ré. Segundo, caso a autora tenha pago indevidamente a fatura indicada 

na inicial, se o montante deve ser devolvido em dobro. E, finalmente, se está presente 

a obrigação de indenizar, pelos supostos danos morais sofridos pela autora. A autora 

sustenta que teve o seu aparelho de telefone celular furtado em 24.07.2007 e que, 

embora tenha registrado o ocorrido junto à sua operadora de telefonia, foi-lhe enviada 

fatura de cobrança pela ré, cobrando a quantia de R$114,88, referente a chamadas 

que não realizou. Conforme bem salientou o douto sentenciante, a partir dos 

documentos que instruem a peça de ingresso, sobretudo o boletim de ocorrência de f. 

12 e a fatura emitida pela operadora Oi S.A. (f. 11), é possível constatar que a 

requerente, de fato, cancelou a linha de telefonia móvel de sua titularidade, em razão 

do furto do seu aparelho celular. É importante destacar que a fatura de f. 11 refere-se 

exatamente ao acerto dos valores devidos pela autora, após a efetivação do pedido de 

cancelamento da sua linha telefônica. Registre-se, por oportuno, que a quantia 

indicada na aludida fatura diz respeito ao período compreendido entre 23.09.2007 e 

26.09.2007, data em que teria sido formalizada a solicitação de cancelamento da 

linha. Com efeito, tenho que se encontra devidamente comprovado que a linha de 

telefonia móvel de titularidade da requerente, habilitada pelo n. (32) 8813-1343, foi 

cancelada, tendo ela, conforme mencionado alhures, pago as diferenças finais da 

utilização do referido número, ainda em setembro/2009, conforme evidencia a fatura 



de f. 11. Assim, a toda evidência, revelam-se indevidos os valores cobrados pela 

requerida, referentes a chamadas de longa distância supostamente realizadas, na 

medida em que, de acordo com a fatura de cobrança de f. 16, a quantia diz respeito a 

ligações efetuadas entre os dias 14.04.2008 e 15.04.2008 (f. 13-v), ou seja, mais de 

sete meses após o cancelamento da linha. Destarte, sendo certo que a autora realizou 

o pagamento da referida fatura de cobrança (cf. recibo de f. 16), impõe-se a 

condenação da ré à restituição do respectivo valor, eis que, repita-se, referem-se a 

ligações realizadas após o cancelamento da linha de sua titularidade. Não se pode 

perder de vista que, malgrado o entendimento contrário da requerida, não há como se 

afastar a responsabilidade desta pela devolução do valor, ao argumento de que não 

seria ela a detentora da mencionada linha de telefonia móvel. Isso porque não há 

como arredar a conclusão de que a ré integra a cadeia da prestação de serviços que 

constitui objeto da presente ação, na medida em que utiliza linhas de telefonia 

mantidas por outras operadoras, para disponibilizar a realização de chamadas a 

longas distâncias. Note-se que a configuração da responsabilidade solidária por danos 

causados por falha na prestação de serviços ou do produto, na seara consumerista, 

demanda apenas a identificação daqueles que figuraram na cadeia de fornecimento. A 

propósito, preleciona Cláudia Lima Marques: "A cadeia de fornecimento é um 

fenômeno econômico de organização do modo de produção e distribuição, do modo de 

fornecimento de serviços complexos, envolvendo grande número de atores que unem 

esforços e atividades para uma finalidade comum, qual seja a de poder oferecer no 

mercado produtos e serviços para os consumidores. O consumidor muitas vezes não 

visualiza a presença de vários fornecedores, diretos e indiretos, na sua relação de 

consumo, sequer tem consciência - no caso dos serviços, principalmente - que mantém 

relação contratual com todos ou que, em matéria de produtos, pode exigir informações 

e garantia dos produtos diretamente daquele fabricante ou produtor com o qual não 

mantém contrato. A nova teoria contratual, porém, permite esta visão de conjunto do 

esforço econômico de fornecimento e valoriza, responsabilizando solidariamente, a 

participação destes vários atores dedicados a organizar e realizar o fornecimento. (...) 

O reflexo mais importante, o resultado mais destacável desta visualização da cadeia de 

fornecimento, do aparecimento plural dos sujeitos-fornecedores, é a solidariedade 

dentre os participantes da cadeia mencionada nos arts. 18 e 20, do CDC e indicada na 

expressão genérica "fornecedor de serviços" do art. 14, caput, do CDC, como veremos 

mais em detalhes a seguir. De qualquer forma cabe aqui analisar os outros dois 

reflexos mais conhecidos deste fenômeno da pluralidade passiva na relação de 

consumo: o fenômeno da pós-personalização (ou catividade) e a conexidade dos 

contratos. (...). A pós-personalização é um misto entre relação intrinsecamente 

despersonalizada e externamente personalizada, em um double coding pós-moderno. 

Parece-me um fenômeno pós-moderno por sua complexidade e fragmentação, assim 

se de um lado a marca ou grupo importa para o consumidor e faz parte de suas 

expectativas legítimas estar vinculado a este fornecedor, a verdadeira personalidade 

jurídica do fornecedor não importa (pode se tratar de grupo de empresas, como nos 

bancos múltiplos ou de redes de telecomunicações, pode se tratar de um franquiado, 

de um comerciante individual em um complexo, shopping ou mix), o que importa é 

justamente a marca, esta pós-personalização." (in Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 4ª ed., RT, São Paulo, 2002, p. 334-339). Portanto, sendo patente que a 

requerida figura na cadeia de prestação dos serviços que gerou a cobrança indevida 

dos valores apontados na inicial, sendo ela a responsável, conforme mencionado 

alhures, pela cobrança das chamadas constantes da fatura de f. 13, impõe-se o 

reconhecimento da sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 18 c/c art. 25, § 



1º, do CDC. Não se pode perder que vista que, ao contrário do que afirma a ré, mesmo 

nas hipóteses de falha na prestação de serviços, haverá a responsabilidade solidária de 

todos os participantes da cadeia, assim como ocorre nas hipóteses em que há a 

constatação de vícios de produto. Nesse sentido, mister se faz destacar a doutrina de 

Antônio Hermen de Vasconcellos e Benjamin, in Comentários ao Código de Proteção do 

Consumidor, Coordenador: Juarez de Oliveira, Saraiva, p.105: "A responsabilidade 

incide direitamente sobre quem prestou serviço. Se mais de um os prestadores, todos 

respondem solidariamente, em similitude com o art. 18. Não se faz qualquer distinção 

entre prestador direto ou indireto, entre prestador principal ou secundário. Aplica-se 

aqui integralmente a regra dos art. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º." Contudo, ao 

contrário dos restou consignado na sentença hostilizada, considero que os valores 

pagos indevidamente pela autora devem ser devolvidos de forma simples. A 

jurisprudência pátria, mormente a do STJ, tem entendido que a aplicação da pena de 

devolução, em dobro, da quantia cobrada indevidamente, prevista, atualmente, no art. 

940, do CCB/2002, que praticamente repetiu o disposto no art. 1.531, do CCB/1916, 

depende de prova cabal da má-fé do suposto credor: "TRIBUTÁRIO. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TRIBUTO JÁ PAGO. SANÇÃO. PAGAMENTO EM 

DOBRO. ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 (ART. 940 DO CC/2002). 

INDISPENSABILIDADE DE MÁ-FÉ OU DOLO. COMPROVAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. 

RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É entendimento desta 

Corte que a aplicação da sanção prevista no artigo 1531 do Código Civil de 1916 

(mantida pelo art. 940 do CC/2002) - pagamento em dobro por dívida já paga ou 

pagamento equivalente a valor superior do que é devido - depende da demonstração 

de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes: REsp 466338/PB, 4ª T., 

Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ de DJ 19.12.2003; REsp 651314/PB, 4ª T., Min. Aldir 

Passarinho Júnior, DJ de 09.02.2005; REsp 344583/RJ, 4ª T., Min. Barros Monteiro, DJ 

de 28.03.2005; REsp 507310/PR, 2ª T., Min. Eliana Calmon DJ de 01.12.2003; (REsp 

164932/RS, 3ª. T., Min. Ari Pargendler, DJ de 29.10.2001; AGREsp 130854/SP, 2ª T., 

Min. Nancy Andrighi, DJ de 26.06.2000. (...)." (STJ - REsp 697133/SP; Recurso Especial 

2004/0158249-9 - Relator: Ministro Teori Albino Zavascki - Órgão Julgador: 1ª Turma - 

Data do Julgamento: 18/10/2005 - Data da Publicação/Fonte: DJ 07.11.2005 p. 114) 

"COBRANÇA EXCESSIVA. Art. 1531 do Código Civil. A cobrança excessiva de dívida 

permite a aplicação da sanção do art. 1531 apenas quando demonstrada a conduta 

maliciosa do credor. Súmula nº 159/STF. Precedentes das Turmas da Segunda Seção. 

Recurso conhecido e provido." (STJ, REsp nº 256.304/SP, rel. Min. Ruy Rosado de 

Aguiar, j. em 17.8.2000, DJ 18.9.2000, p. 136). De se registrar que tal entendimento se 

encontra consolidado há muito, desde a edição da súmula nº 159, do Supremo Tribunal 

Federal: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do 

Código Civil." Em virtude da presunção de boa-fé que perpassa todo o nosso 

ordenamento jurídico, deve-se perquirir se a autora-apelada se desincumbiu de seu 

ônus de provar a má-fé da apelante. É que, ao pretender a aplicação da penalidade, 

deveria a autora apresentar comprovação cabal de que a ré agiu de má-fé, pleiteando, 

conscientemente, valores indevidos. Na espécie, não há prova de que a cobrança foi 

feita de má-fé, sobretudo porque, ao que tudo indica, a requerida, bem como a própria 

requerente, foram vítimas de fraudadores, que utilizaram o aparelho furtado para a 

realização de chamadas, utilizando o seu código. Saliente-se que, na espécie, o 

dispositivo legal aplicável, em tese, seria o art. 42, parágrafo único, do CDC, por se 

tratar de relação de consumo. A conclusão da aplicação da norma legal é alcançada a 

partir do diálogo das fontes, a que se refere Eric James. Com efeito, dispõe o parágrafo 

único, do art. 42, da Lei nº 8.078/90: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem 



direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." 

Anoto que também em relação a referido dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça 

considera que, para a repetição em dobro, deve haver prova de má-fé: "Consumidor e 

Processual. Ação de repetição de indébito. Cobrança indevida de valores. 

Inaplicabilidade do prazo prescricional do art.27 do CDC. Incidência das normas 

relativas a prescrição insculpidas no Código Civil. Repetição em dobro. Impossibilidade. 

Não configuração de má-fé. (...) A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda 

Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, sanção 

prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de 

pagamento indevido quanto a má-fé do credor. Não reconhecida a má-fé da recorrida 

pelo Tribunal de origem, impõe-se que seja mantido o afastamento da referida sanção, 

sendo certo, ademais, que uma nova perquirição a respeito da existência ou não de 

má-fé da recorrida exigiria o reexame fático-probatório, inviável em recurso especial, 

nos termos da Súmula 07/STJ. Recurso especial parcialmente provido apenas para, 

afastando a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, determinar que a 

prescrição somente alcance a pretensão de repetição das parcelas pagas antes de 20 

de abril de 1985." (STJ, REsp 1032952/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Órgão 

Julgador: Terceira Turma, julgado em 17/03/2009, DJe 26/03/2009) "ADMINISTRATIVO 

E PROCESSUAL CIVIL. SFH. FCVS. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. 

TABELA PRICE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

Nº 283/STF. ART. 42 DO CDC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. (...) 5. A aplicação do preceito do 

art. 42 do CDC tem cabimento apenas quando comprovada a má-fé na indevida 

cobrança, sendo necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório para se 

modificar o acórdão recorrido. Súmula nº 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido." 

(AgRg no REsp 954.561/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 23/10/2007, DJ 08/11/2007 p. 222). Assim, a repetição do valor pago a maior deve 

ser realizada de forma simples, porque não demonstrada a má-fé da apelante. 

Finalmente, no que tange ao pedido de condenação da apelante ao pagamento de 

indenização por danos morais, considero que não merece acolhida o apelo. A 

reparabilidade ou ressarcibilidade do dano moral é pacífica na doutrina e na 

jurisprudência, mormente após o advento da Constituição Federal de 05.10.88 (art. 5º, 

incisos V e X), estando hoje sumulada sob o nº 37, pelo STJ. Como observa Aguiar Dias, 

citado pelo Des. Oscar Gomes Nunes do TARS, "a reparação do dano moral é hoje 

admitida em quase todos os países civilizados. A seu favor e com o prestígio de sua 

autoridade pronunciaram-se os irmãos Mazeaud, afirmando que não é possível, em 

sociedade avançada como a nossa, tolerar o contra-senso de mandar reparar o menor 

dano patrimonial e deixar sem reparação o dano moral." (cfr. Aguiar Dias, 'A 

Reparação Civil', tomo II, pág 737). Importante ter-se sempre em vista a 

impossibilidade de se atribuir equivalente pecuniário a bem jurídico da grandeza dos 

que integram o patrimônio moral, operação que resultaria em degradação daquilo que 

se visa a proteger (cf. voto do Min. Athos Carneiro, no REsp nº 1.604-SP, RSTJ 33/521). 

Caio Mário, apagando da ressarcibilidade do dano moral a influência da indenização, 

na acepção tradicional, entende que há de preponderar "um jogo duplo de noções: a- 

de um lado, a idéia de punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera 

jurídica alheia (...); b- de outro lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo 

dano suportado, pondo-lhe o ofensor nas mãos uma soma que não é o pretium doloris, 

porém uma ensancha de reparação da afronta..." (aut cit., "Instituições de Direito 

Civil", vol II, Forense, 7ª ed., pág. 235). E acrescenta: "na ausência de um padrão ou de 



uma contraprestação que dê o correspectivo da mágoa, o que prevalece é o critério de 

atribuir ao juiz o arbitramento da indenização..." (Caio Mário, ob. cit., pág. 316). Os 

pressupostos da obrigação de indenizar, seja relativamente ao dano contratual, seja 

relativamente ao dano extracontratual, são, no dizer de Antônio Lindbergh C. 

Montenegro: "a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, 

segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais 

elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um 

vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o 

ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., 

"Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, nº 2, pág. 13). No caso específico 

dos autos, a requerente fundamenta o pedido de condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais no fato de lhe ter sido enviada fatura de 

cobrança, referente a ligações que não foram por ela realizadas. Salienta que a 

cobrança indevida de tais valores, mesmo após o cancelamento de sua linha telefônica, 

causou-lhe inúmeros transtornos, fazendo ela jus ao pagamento da aludida 

indenização. Tenho que não lhe assiste razão. Embora esteja evidenciado nos autos 

não ser devida a cobrança da quantia constante da aludida fatura, não há se falar em 

ocorrência de dano moral. É que, a nosso aviso, a simples cobrança indevida gerou 

mero aborrecimento à requerente, não tendo o condão de acarretar danos à sua 

personalidade ou de a colocar em situação de constrangimento ou humilhação frente à 

sociedade. Cumpre destacar que para a caracterização do dano moral é indispensável 

a ocorrência de ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo. Esses 

direitos são aqueles inerentes à pessoa humana e caracterizam-se por serem 

intransmissíveis, irrenunciáveis e não sofrerem limitação voluntária, salvo restritas 

exceções legais (art. 11, CC/2002). A título de exemplificação, são direitos da 

personalidade aqueles referentes à imagem, ao nome, à honra, à integridade física e 

psicológica. É indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, 

hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo 

extrapatrimonial. De modo algum pode o julgador ter como referência para 

averiguação da ocorrência de dano moral, a pessoa extremamente melindrosa ou 

aquela de constituição psíquica extremamente tolerante ou insensível. Nesse sentido: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENSIBILIDADE 

EXACERBADA - INCOMPATÍVEL COM A DO HOMEM MEDIANO. Deve ser negada a 

pretensão indenizatória de danos morais quando verificado que o aborrecimento 

sentido pela parte é mero fruto de uma sensibilidade exacerbada (incompatível com os 

sentimentos do homem mediano) e não da concreta ocorrência do dano." (AC nº 

458.018-7. Rel.: Juiz Walter Pinto da Rocha. Nona Câmara Cível. TAMG. Julgado em 

29.10.2004). In casu, conforme exposto, embora realmente tenha sido desagradável à 

requerente as cobranças indevidas praticadas pela requerida, de maneira alguma lhe 

advieram danos morais. Isso porque, repita-se, ao homem médio é perfeitamente 

suportável o desgosto causado pela situação descrita na inicial, não sendo esta hábil a 

lhe causar ofensa a algum de seus direitos da personalidade. É oportuno salientar que 

a fatura de cobrança indevidamente enviada à requerida não acarretou a inscrição do 

seu nome nos cadastros de proteção ao crédito e não se refere a quantia vultosa, fora 

de suas capacidades econômicas, tendo sido, inclusive, quitada dentro do prazo 

previsto para o seu vencimento. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte: 

"INDENIZAÇÃO - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO DO NOME 

DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO 

- DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. - A simples cobrança indevida, sem o 

registro do nome do autor em instituições de proteção ao crédito, não pode ser 



considerada como dano moral passível de indenização. - Mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, ou estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de 

fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, não são intensas e duradouras, ao ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo." (TJMG, AC 1.0145.06.325002-4/001, 

Relator: Des. Domingos Coelho, data do julgamento:22.08.2007). "CARTA DE 

COBRANÇA. INDEVIDA. DANO. NEXO CAUSAL. PROVAS. AUSÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. 

NÃO-DESINCUMBÊNCIA. MERO DISSABOR. É imprescindível que o consumidor 

comprove o nexo causal e o dano sofrido, para fazer jus à indenização. Mero dissabor 

decorrente do envio indevido de carta de cobrança não caracteriza ofensa moral." 

(TJMG, AC 1.0145.07.378591-0/001, Relator: Des. José Antônio Braga, data do 

julgamento: 20.11.2007). Com tais considerações, dou parcial provimento ao recurso, 

para condenar a requerida, tão-somente, à restituição simples do valor pago pela 

requerente, acrescido de correção monetária pela Tabela da Corregedoria de Justiça, 

desde o pagamento indevido, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em 

razão sucumbência recíproca, condeno as partes, no percentual de 70% pela autora e 

30% pela ré, ao pagamento das custas processuais, que incluem as recursais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em R$1.000,00, ficando suspensa a sua 

exigibilidade em relação à requerente, nos termos do art. 12, da Lei nº 1.060/50. Fica 

permitida a compensação, nos termos do art. 21, do CPC e da Súmula nº 306 do STJ. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): IRMAR FERREIRA 

CAMPOS e MÁRCIA DE PAOLI BALBINO. SÚMULA: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0145.08.494068-6/001 

 

SEÇÃO IV 

Da Decadência e da Prescrição 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis; 

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. 

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do 

término da execução dos serviços. 

§ 2° Obstam a decadência: 

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de 

produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de 

forma inequívoca; 

II - (Vetado). 

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento. 

Normas correlatas: Art. 90 desta Lei. Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85) - art. 8º, § 1º; 

e art. 9º. 



§ 3° Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar 

evidenciado o defeito. 

Julgados 

168. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE POUPANÇA. RENDIMENTOS CREDITADOS A 

MENOR. PLANOS VERÃO, COLLOR I E II. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. 

IRRESIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. PRESCRIÇÃO. RENDIMENTOS. INTEGRAÇÃO AO CAPITAL, 

MÊS A MÊS, POR FORÇA DAS NORMAS QUE REGEM AS CADERNETAS DE POUPANÇA. 

ACRÉSCIMOS QUE PASSAM A SE SUBORDINAR, DESDE ENTÃO, AO PRAZO PRESCRICIONAL 

PERTINENTE À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, ESTE VINTENÁRIO E EVIDENTEMENTE NÃO 

TRANSCORRIDO. 2. ART. 26, II, DO CDC. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE NÃO ENVOLVENDO VÍCIO 

APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, HAJA VISTA QUE, SE NEM MESMO PARCELA 

EXPRESSIVA DOS DOUTOS CONSEGUE ENXERGAR ILEGALIDADE (VÍCIO) NOS ÍNDICES 

EMPREGADOS PARA EFEITO DE CORREÇÃO MONETÁRIA POR OCASIÃO DOS INÚMEROS E 

DESASTROSOS PLANOS ECONÔMICOS QUE SE SUCEDERAM NO PAÍS, QUANTO MENOS AINDA O 

LEIGO CONSUMIDOR PÔDE CONSTATAR A ANOMALIA NAQUELAS ÉPOCAS, A PONTO DE SE 

PODER DELE EXIGIR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NO EXÍGUO PRAZO DECADENCIAL 

CONSIDERADO APLICÁVEL AO CASO PELA R. SENTENÇA -DEMANDA NÃO SE REFERINDO, 

ADEMAIS, A VÍCIO DO SERVIÇO (CDC, ART. 26) OU A DANO DELE ORIUNDO (ART. 27), MAS 

TENDO POR ESTEIO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. Busca-se, em suma, o exato 

cumprimento da obrigação contratual elementar a cargo do depositário, de natureza 

eminentemente civil (e não consumerista), qual seja, a integral restituição dos valores que lhe 

foram confiados, naturalmente com o poder aquisitivo preservado -Pretende o poupador, por 

outro prisma, reivindicar o que lhe pertence, direito que encontra expressa previsão no próprio 

Código Civil e que, a toda evidência, não pode se submeter a supostas restrições a pretexto de 

diploma legal concebido para a proteção desse mesmo indivíduo, na qualidade de consumidor. 

3. Planos Verão, Collor I e II. Jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, Corte a que cabe dar 

a última palavra em termos de aplicação uniforme da legislação federal no território nacional. 

Direito do poupador, segundo tal entendimento, aos índices de 42,72%, 44,80% e 20,21%, nos 

meses de janeiro de 1989 (Plano Verão. IPC), abril de 1990 (Plano Collor I. IPC) e janeiro de 1991 

(Plano Collor II. IPC). Apelação a que se nega provimento. (TJSP; APL 992.09.059165-7; Ac. 

4370879; Jaú; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello 

Belli; Julg. 09/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

169. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO CONSTATADO NO COMEÇO DO ANO DE 2004, 

QUASE QUATRO ANOS APÓS A AQUISIÇÃO. AÇÃO SÓ AJUIZADA EM MAIO DE 2005. Obvia 

decadência do direito de reclamar (art. 445, § 1", do CC e art. 26, II, § 3", do CDC). Sentença 

confirmada. Apelação não provida. (TJSP; APL 992.09.043607-4; Ac. 4357027; Taboão da Serra; 

Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Romeu Ricupero; Julg. 04/03/2010; DJESP 

31/03/2010) 

 

170. CHEQUE. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE PROTESTO C.C. COM PERDAS E DANOS. REJEIÇÃO 

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DO AUTOR E INDEFERIMENTO DO SEU 

DEPOIMENTO PESSOAL. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE VICIO OCULTO. 

INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26, § 3º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TERMO A QUO DA 

CONTAGEM DO PRAZO RESPECTIVO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS E PRESUMIDAMENTE 

INICIADO APÓS CERTO TEMPO DA ENTREGA DO PRODUTO E SERVIÇO CONTRATADOS. 

Depoimento pessoal do autor admitido para auxiliar na elucidação dos fatos da causa, uma vez 

que neles teve participação direta e afastar a eventual caracterização de cerceamento de 



defesa. Recurso provido em parte. Maioria de votos. (TJSP; AI 990.09.308217-9; Ac. 4367517; 

São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 22/02/2010; DJESP 

31/03/2010) 

 

171. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. VÍCIO OCULTO NO PRODUTO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE 

RECLAMAR. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR NO PRAZO DO ARTIGO 26 DO 

CDC. RESPOSTA NEGATIVA DO FORNECEDOR DO PRODUTO. Surgimento da pretensão 

indenizatória prevista no artigo 18 do CDC. Início de fluência de prazo prescricional. 

Ajuizamento de demanda depois do prazo de cinco anos. Prescrição reconhecida. Aplicação 

analógica do artigo 27 do CDC. Recurso improvido. (TJSP; APL 992.06.067893-2; Ac. 4339287; 

Santos; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Cesar Exner; Julg. 

25/02/2010; DJESP 26/03/2010) 

 

172. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DO 

PROVIMENTO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUNHO REVISIONAL. DEVER DE 

PRESTAR AS CONTAS. A mera existência de extratos, destinados a simples conferência não 

significa prestação de contas. Se o cliente mantinha conta corrente no banco, tem interesse 

processual para deste exigir a prestação de contas. Inexistindo discussão acerca dos vícios 

indicados no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, descabe argüição de decadência do 

direito de requerer a prestação de contas com base no referido dispositivo. A pretensão de 

prestação de contas não tem cunho revisional se a revisão de cláusulas do contrato não 

constitui parcela do pedido. Preliminar e prejudicial rejeitadas e recurso não provido. (TJMG; 

APCV 1.0271.05.038169-5/0011; Frutal; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Gutemberg da Mota e 

Silva; Julg. 02/03/2010; DJEMG 19/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0271.05.038169-5/001(1); Frutal; Décima Câmara 

Cível; Rel. Des. Gutemberg da Mota e Silva; Julg. 02/03/2010; DJEMG 19/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE E 

UTILIDADE DO PROVIMENTO - DECADÊNCIA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE CUNHO 

REVISIONAL - DEVER DE PRESTAR AS CONTAS. A mera existência de extratos, 

destinados a simples conferência não significa prestação de contas. Se o cliente 

mantinha conta corrente no banco, tem interesse processual para deste exigir a 

prestação de contas. Inexistindo discussão acerca dos vícios indicados no art. 26 do 

Código de Defesa do Consumidor, descabe argüição de decadência do direito de 

requerer a prestação de contas com base no referido dispositivo. A pretensão de 

prestação de contas não tem cunho revisional se a revisão de cláusulas do contrato 

não constitui parcela do pedido. Preliminar e prejudicial rejeitadas e recurso não 

provido. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0271.05.038169-5/001 - COMARCA DE FRUTAL - 

APELANTE(S): BANCO BRASIL S/A - APELADO(A)(S): FERREIRA E FONSECA FRONTEIRA 

LTDA ME (MICROEMPRESA) - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUTEMBERG DA MOTA E 

SILVA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador PEREIRA DA 

SILVA , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR E A 

PREJUDICIAL E NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 02 de março de 2010. DES. 

GUTEMBERG DA MOTA E SILVA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS -  O SR. DES. 

GUTEMBERG DA MOTA E SILVA: VOTO -  BANCO DO BRASIL S.A. interpôs apelação 

pedindo a reforma da sentença do MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal, 

que julgou procedente o pedido formulado na ação de prestação de contas proposta 



por FERREIRA E FONSECA FRONTEIRA LTDA. - ME, condenando-o a prestar as contas 

requeridas na inicial, no prazo de 48 horas, na forma mercantil, "sob pena de não lhe 

ser lícito impugnar as que o autor apresentar". Argüiu preliminarmente a falta de 

interesse de agir do apelado, pois os esclarecimentos que requer já lhe foram enviados, 

por meio de extratos mensais, nos quais constam todas as informações relativas às 

movimentações financeiras. Argumentou ainda que os clientes sempre podem 

consultar os lançamentos das operações financeiras a qualquer momento, sendo, 

inclusive, colocada à disposição atendimento eletrônico para facilitação das consultas. 

Alegou ainda que o direito do apelado está precluso. No mérito, sustentou que a ação 

tem cunho revisional, que exige o procedimento ordinário, razão pela qual deve ser o 

pedido julgado improcedente. Acrescentou que junto à contestação, apresentou 

documentos referentes ao que pretende o apelado, mas estes não foram considerados 

pelo MM. Juiz. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da 

sentença (fls. 202 a 207). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, pois tempestivo e 

preparado. PRELIMINAR. Falta de interesse de agir. A preliminar improcede. A tutela 

pretendida pelo apelado é necessária, na medida em que, valendo-se de outros meios, 

certamente não obteria as contas que somente a instituição credora pode prestar, e 

útil, pois a procedência do pedido obrigará o apelante a se submeter à pretensão, de 

modo que está presente a referida condição da ação. Ademais, inexiste, na petição 

inicial, qualquer pedido revisional, ainda que seja este o intuito do apelado após o 

desfecho da ação de prestação de contas, de modo que o rito escolhido é adequado à 

pretensão, não podendo resultar em tutela de revisão. Por fim, ressalta-se que a mera 

existência de extratos, destinados a simples conferência, não significa prestação de 

contas. Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais: "APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CONTRATOS BANCÁRIOS VINCULADOS 

À CONTA-CORRENTE - DÚVIDAS ACERCA DOS ENCARGOS, TAXAS E JUROS COBRADOS 

PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INTERESSE DE AGIR - TRANSPARÊNCIA E 

INFORMAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Dada à natureza jurídica da ação de prestação 

de contas, que tem por objetivo alcançar a determinação de eventual saldo final 

existente entre as partes contratantes de um negócio econômico celebrado, denota-se 

o legítimo interesse de agir do titular de conta-corrente, para obter informações acerca 

dos lançamentos efetivados pela instituição financeira. Seguindo a uniformização do 

STJ, é possível o manejo de ação de prestação de contas pelo correntista em face da 

instituição financeira, a fim de obter esclarecimentos acerca de lançamentos 

efetivados em sua conta-corrente, independentemente do envio de extratos bancários. 

A informação configura-se como um dos substratos que compõem os deveres anexos 

aos contratos em geral, não sendo admitido simples referência genérica, como 

""encargos"" e ""taxas"" quando de lançamentos automáticos de débitos em contas-

correntes, pelas instituições financeiras" (TJMG, Rel. o e. Des. Marcelo Rodrigues, d.j. 

14-5-2008, fonte: site do TJMG). Rejeito a preliminar. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 

Decadência. O apelante alega que houve a decadência do direito de o apelado exigir a 

prestação de contas, nos termo do art. 26 do Código de Processo Civil. Contudo, 

inexiste decadência no presente caso, uma vez que não pretende o autor, ora apelado, 

discutir os vícios indicados no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas tão 

somente a prestação de contas de sua conta-corrente. Rejeito a prejudicial de mérito. 

MÉRITO - A ação de prestação de contas proposta por quem as exige se desenvolve em 

princípio em duas fases, decidindo-se na primeira se há obrigação de prestar as contas 

e, na segunda - se declarada a obrigação - qual é o quantum devido por uma parte à 

outra. Se o apelado mantinha conta corrente no banco apelante, tem legitimidade 

para exigir a prestação de contas. Eis o que dispõe a Súmula nº 259 do Superior 



Tribunal de Justiça: "A ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de 

conta corrente bancária" THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA invocam 

esta decisão: a) "Ao correntista que, recebendo extratos bancários, discorde dos 

lançamentos deles constantes, assiste legitimidade e interesse para ajuizar ação de 

prestação de contas visando a obter pronunciamento judicial acerca da correção ou 

incorreção de tais lançamentos" (...) b) "A circunstância de extratos serem remetidos 

ao correntista ou por ele extraídos não impede o manejo da ação de prestação de 

contas, porque os extratos se destinam a simples conferência" (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 40ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.010). O 

apelante alega também que a pretensão formulada na ação de prestação de contas 

tem cunho revisional, de modo que não pode ser julgada procedente. Como já 

explicitado, o pedido é apenas de prestação de contas, não de revisão dos contratos, 

não se podendo afirmar que a ação tenha cunho revisional. Caberá ao apelante 

demonstrar a evolução do débito de acordo com os parâmetros contratuais. Em outras 

palavras, não havendo o autor formulado pedido de revisão de cláusulas contratuais, 

mas apenas de prestação de contas, e não se desincumbindo o apelante de comprovar 

que não tem o dever de prestá-las, deve ser o pedido julgado procedente, para se 

determinar a prestação das contas, dele não podendo resultar qualquer forma de 

alteração das cláusulas do contrato. Diante disso, rejeito a preliminar de falta de 

interesse de agir e a prejudicial de mérito, relativa à decadência, e nego provimento ao 

recurso, mantendo a sentença. Custas recursais, pelo apelante. Votaram de acordo 

com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE 

e PEREIRA DA SILVA. SÚMULA: REJEITARAM A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E 

NEGARAM PROVIMENTO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0271.05.038169-5/001 

 

173. APELAÇÃO. PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. DETALHAMENTO. EXIGIBILIDADE SOMENTE A PARTIR 

DE 1º DE AGOSTO DE 2007. VOTO VENCIDO. Se a discussão da lide não se embasa no defeito do 

serviço prestado pela operadora de telefonia, não se aplica à espécie a regra contida no art. 26, 

II do Código de Defesa do Consumidor. A discriminação de pulsos excedentes por parte das 

concessionárias de serviço de telefonia somente se tornou obrigatória a partir de 1º de janeiro 

de 2006, quando da entrada em vigor do Decreto nº 4.733/2003, prazo esse ampliado para 1º 

de agosto de 2007, conforme resolução 432 da ANATEL, mediante pedido e ônus do 

consumidor. Preliminar e prejudicial rejeitadas e recurso provido. Vv. : O contrato de prestação 

de serviço de telefonia fixa é de adesão, redigido sob as normas disciplinadoras dos serviços de 

telefonia, e, em havendo omissão relativa à possibilidade da discriminação e detalhamento dos 

chamados pulsos excedentes, não pode esse serviço ser negado ao consumidor porque essa 

limitação feriria o disposto no art. 54, § 4º do CDC. (des. Alberto aluízio pacheco de andrade). 

(TJMG; APCV 1.0105.06.198991-6/0011; Governador Valadares; Décima Câmara Cível; Relª 

Desª Electra Benevides; Julg. 09/02/2010; DJEMG 19/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0105.06.198991-6/001(1); Governador Valadares; 

Décima Câmara Cível; Relª Desª Electra Benevides; Julg. 09/02/2010; DJEMG 

19/03/2010). EMENTA: APELAÇÃO - PULSOS ALÉM DA FRANQUIA - DETALHAMENTO - 

EXIGIBILIDADE SOMENTE A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2007 - VOTO VENCIDO. Se a 

discussão da lide não se embasa no defeito do serviço prestado pela operadora de 

telefonia, não se aplica à espécie a regra contida no art. 26, II do Código de Defesa do 

Consumidor. A discriminação de pulsos excedentes por parte das concessionárias de 

serviço de telefonia somente se tornou obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2006, 

quando da entrada em vigor do Decreto nº 4.733/2003, prazo esse ampliado para 1º 



de agosto de 2007, conforme Resolução 432 da Anatel, mediante pedido e ônus do 

consumidor. Preliminar e prejudicial rejeitadas e recurso provido. VV.: O contrato de 

prestação de serviço de telefonia fixa é de adesão, redigido sob as normas 

disciplinadoras dos serviços de telefonia, e, em havendo omissão relativa à 

possibilidade da discriminação e detalhamento dos chamados pulsos excedentes, não 

pode esse serviço ser negado ao consumidor porque essa limitação feriria o disposto 

no art. 54, § 4º do CDC. (Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade). APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0105.06.198991-6/001 - COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES - APELANTE(S): 

TELEMAR NORTE LESTE S/A - APELADO(A)(S): GERMANO ROSA GONÇALVES E 

OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. ELECTRA BENEVIDES – ACÓRDÃO: Vistos 

etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador PEREIRA DA SILVA , na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR A 

PRELIMINAR E A PREJUDICIAL E DAR PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. Belo 

Horizonte, 09 de fevereiro de 2010. DESª. ELECTRA BENEVIDES – Relatora: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - Assistiu ao julgamento, pelo apelante, a Dra. Luciana Leal Fernandes 

Pinto. A SRª. DESª. ELECTRA BENEVIDES: VOTO - Trata-se de recurso de apelação 

aviado por TELEMAR NORTE LESTE S/A contra r. sentença prolatada pela Juíza de 

Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares que, nos autos da ação 

ordinária declaratória de nulidade c/c repetição de indébito, obrigação de fazer e 

obrigação de não fazer movida por GERMANO ROSA GONÇALVES e OUTROS, julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ora apelante a restituir 

aos autores os valores pagos a título de pulsos além da franquia, devidamente 

corrigidos a partir do ajuizamento da ação pelos índices da CGJ/MG e acrescidos de 

juros legais de 1% ao mês a partir da citação. Irresignada, insurge-se a apelante contra 

a r. sentença, suscitando, preliminarmente, a falta de interesse de agir dos autores 

quanto ao pedido de detalhamento, abstenção ou repetição de cobrança de pulsos 

além da franquia, tendo em vista que a recorrente já disponibilizou a migração para o 

plano de minutos que permite, mediante a prévia solicitação do assinante, a imediata 

apresentação do detalhamento das ligações. Argüi a decadência do direito dos autores 

de reclamarem os serviços prestados nos meses anteriores a 90 dias da data da 

propositura da ação, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 

Quanto ao mérito, tece considerações sobre o sistema de telecomunicações e do plano 

de metas da ANATEL e pugna pelo provimento do recurso buscando a reforma da r. 

sentença prolatada em instância primeva, sob os argumentos de que o prazo para 

detalhamento das ligações locais foi assegurado aos consumidores a partir de janeiro 

de 2006, sendo este alterado para 1º de agosto de 2007, conforme Resolução 432/06 

da ANATEL. Sem contra-razões. Este o relatório. Decido. PRELIMINAR - FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. Defende a ré que os autores não têm interesse de agir quanto ao 

pedido de detalhamento, abstenção ou repetição de cobrança de pulsos além da 

franquia, tendo em vista que a apelante já disponibilizou a migração para o plano de 

minutos que permite, mediante a prévia solicitação do assinante, a imediata 

apresentação do detalhamento das ligações. Inicialmente, cumpre esclarecer que o 

interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada a partir da 

necessidade/utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e da adequação do 

procedimento escolhido para se atingir tal fim. Conforme lecionam Nélson Nery Júnior 

e Rosa Maria de Andrade Nery1: Existe interesse processual quando a parte tem 

necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. No caso em 

comento, o interesse de agir está configurado, pois os autores buscam, por meio da 



presente ação, a restituição dos valores pagos a título de pulsos além da franquia, sob 

a alegação de prática abusiva e ilegal por parte da apelante. Certo é que os apelados 

estão revestidos do direito de pleitearem o que entendem ser devido2 através de ação 

hábil à análise das pretensões formuladas. Destaca-se que não se pode retirar da parte 

o exercício do direito de ação, garantia presente no rol dos direitos fundamentais da 

Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, no inciso XXXV assim dispõe: 

"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

Ademais, ainda que o detalhamento das ligações locais seja possível a partir da 

migração dos autores para o plano de minutos, o interesse processual está 

configurando, sendo certo que o caso seria de improcedência dos pedidos deduzidos na 

inicial, e não de ausência de interesse processual. Pelo exposto, rejeito a preliminar. DA 

PREJUDICIAL DO MÉRITO – DECADÊNCIA - Argúi a recorrente decadência do direito dos 

autores de reclamarem os serviços prestados nos meses anteriores a noventa dias da 

data da propositura da ação, nos termos do art. 26 do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem razão a apelante. Dispõe o art. 26, II do CDC: Art. 26. O direito de 

reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa 

dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. Referido artigo 

não se aplica à espécie, pois a causa de pedir dos autores não se embasa no defeito do 

serviço prestado, mas na forma de cobrança dos pulsos telefônicos. Nesse sentido: 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SERVIÇO DE TELEFONIA - TELEMAR - DECADÊNCIA 

- NÃO OCORRÊNCIA - PULSO - NÃO DISCRIMINAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PREVISÃO LEGAL - CUMPRIMENTO - IMPROCEDÊNCIA. Não se discutindo na demanda 

a existência de vício aparente ou oculto, de qualidade ou quantidade por inadequação 

do serviço, a que faz alusão o artigo 26 da Lei nº 8.078, de 1990, dispositivo que regula 

o instituto da decadência no referido diploma legal, mas, sim, buscando-se a repetição 

de valores eventualmente cobrados a mais, obviamente que tal matéria não pode se 

enquadrar entre os vícios a que faz referência o citado artigo.3 Nesses termos, rejeito a 

prejudicial. MÉRITO - Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de a empresa ré cobrar 

pulsos além da franquia sem que houvesse a discriminação das ligações locais 

realizadas pelos autores. Inicialmente, cumpre destacar que é de competência da 

União a exploração do serviço de telecomunicações, conforme o art. 21, IX da 

Constituição Federal. Como a prestação deste serviço é explorada pelo Poder Público 

através do regime de concessão, a Lei nº 9.472/97 criou a Agência Nacional de 

Telecomunicações que tem como função regular o serviço de telecomunicações. Esta 

mesma lei atribuiu competência para a ANATEL para estabelecer a estrutura tarifária 

para cada modalidade de serviço. Cumprindo esta função, a ANATEL aprovou, por 

meio da Resolução nº 85/98, o regulamento do serviço telefônico fixo, inclusive no 

tocante à cobrança de pulsos além da franquia: Art. 52. O valor, a forma de medição e 

os critérios de cobrança dos serviços prestados serão estabelecidos nos Planos de 

Serviço, conforme regulamentação específica. O Decreto nº 4.733/2003 determinou 

em seu art. 7º, inciso X, que, somente a partir de 01/01/2006, os serviços telefônicos 

deverão ser detalhados com precisão nas contas dos assinantes, o que inclui os pulsos 

excedentes. Contudo, referida data foi prorrogada para 01/08/2007, conforme a 

Resolução 432 da ANATEL. Assim, em observância ao acima exposto e, em virtude do 

disposto no artigo 1º do Decreto n.º 3.896/2001 que determina que as operadoras de 

telefonia, qualquer que seja o regime jurídico ou o interesse, regem-se, 

exclusivamente, pelos regulamentos e pelas normas editadas pela ANATEL - não há, 

até 01/08/2007, a obrigatoriedade de discriminação dos pulsos além da franquia. O 

Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre a questão, posicionando no sentido de 



que, antes da entrada em vigor do Decreto n.º 4.733/2003, as empresas 

concessionárias que exploram os serviços de telecomunicações não estavam obrigadas 

a discriminar todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os além da 

franquia, bem como os relativos às ligações para celulares, in verbis: PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DA FATURA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR 

DE 1º/01/06. DECRETO Nº 4.733/03. PEDIDO DO CONSUMIDOR. RAZÕES DE AGRAVO 

INTERNO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 

Nº 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. I - A decisão agravada negou provimento ao 

recurso especial sob o fundamento de que a ora agravada não estava obrigada a 

discriminar todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os além da franquia, 

bem como as ligações de telefone fixo para celular, até o dia 1º de janeiro de 2006, 

quando entrou em vigor o artigo 7º do Decreto n. 4.733/2003 e que, somente a partir 

dessa data, o detalhamento se tornou obrigatório quando houvesse pedido do 

consumidor com custo sob sua responsabilidade. Precedentes: REsp nº 932.015/MG, 

Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22/10/2007; REsp nº 973.015/RS, Rel. Min. 

DENISE ARRUDA, DJ de 12.12.2007; REsp nº 974.258/RS, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ 

de 10.12.2007; REsp nº 975.346/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 13.02.2008. II - 

Em seu agravo interno, o agravante limita-se a defender a tese de que no acórdão de 

origem houve violação ao artigo 6º, III, da Lei nº 8.078/90, que garante o direito à 

informação pelo consumidor, não se prestando essa, pois, a infirmar os alicerces da 

decisão acoimada. III - Aplicação, por analogia, do enunciado sumular nº182 deste STJ. 

IV - Agravo regimental não conhecido.4 ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. DISCRIMINAÇÃO 

DE PULSOS. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO AO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO-RECONHECIDA. 1. (...). 2. As empresas que exploram os 

serviços concedidos de telecomunicações não estavam obrigadas a discriminar todos 

os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os além da franquia, bem como as 

ligações de telefone fixo para celular, até o dia 01 de janeiro de 2006, quando entrou 

em vigor o Decreto n. 4.733/2003, art. 7º. A partir dessa data, o detalhamento só se 

tornou obrigatório quando houvesse pedido do consumidor com custo sob sua 

responsabilidade. 3. Lesão a direito do consumidor que não está caracterizada. 4. 

Ausência de violação do art. 6º III, da Lei n. 8.078, de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor). 5. Recurso especial não-provido.5 Com relação à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, a procedência dos pedidos iniciais exige bem mais do que a 

simples alegação de que falta o detalhamento das ligações nas faturas telefônicas. É 

necessária também, a existência de elementos probatórios, capazes de comprovar 

falhas nas medições dos pulsos, o que, no caso em questão, não ocorreu. Ademais, não 

há violação ao artigo 6º, inciso III, do CDC, que prevê, como direito básico do 

consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços 

prestados, já que, conforme mencionado, a prestação do serviço vem sendo realizada 

em consonância com a legislação em vigor, tendo em vista que a cobrança realizada 

pela apelada está amparada no Decreto nº 4.733/03 e na Resolução 432 da ANATEL. 

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO A PRELIMINAR E A 

PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de reformar a 

decisão monocrática e julgar improcedente o pedido inicial, no que tange à devolução 

dos valores pagos pelos autores a título de pulsos além da franquia. Custas processuais 

e recursais pelos apelados, bem como os honorários advocatícios que fixo em R$500,00 

(quinhentos reais) restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em face da 

assistência judiciária gratuita concedida. O SR. DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA: 

VOTO -  De acordo com a Relatora. O SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE 



ANDRADE: VOTO – Mérito: Ouso divergir da douta Relatora, que considera não haver 

obrigação legal da Apelante em detalhar as chamadas de telefonia fixa na modalidade 

local, anteriores ao Decreto nº 4.733 de 01/08/2003. Em que pese o Decreto nº 

4.733/2003 que determina a discriminação dos pulsos a partir de 01/01/2006 e a 

Resolução da Anatel n.º 432/2006 que estende a data limite para 01/01/2007, o 

entendimento por mim firmado é diverso. O consumidor deve ter ampla proteção, 

consoante as normas do Código de Defesa do Consumidor, que se aplicam ao caso. A 

hipossuficiência frente à empresa telefônica justifica a mencionada proteção. Desta 

forma, o detalhamento dos pulsos deve atingir, inclusive, as contas anteriores à data 

fixada como obrigatória para o demonstrativo (01/01/2007). Posto isto, nego 

provimento à apelação. Custas, pela Apelante. SÚMULA : REJEITARAM A PRELIMINAR E 

A PREJUDICIAL E DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. 1 JÚNIOR, Nélson Nery; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 729. 2 Tem 

interesse processual aquele que deduz perante o juiz direito subjetivo ou potestativo, 

individual ou coletivo, cuja satisfação dependa daquela modalidade de tutela 

jurisdicional por ele pleiteada. A utilidade da tutela jurisdicional para a solução da 

controvérsia revela a existência de interesse, situação a ser aferida objetivamente, 

mediante a verificação de determinado fato que faz nascer a necessidade da tutela 

jurisdicional, que deverá ser adequada à eliminação da crise de direito material. in 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 296. 3 TJMG - Apelação Cível nº. 

1.0145.04.183457-6/001. Rel. Des. Maurício Barros. DJ: 09/09/2005. 4 STJ - AgRg no 

REsp 1045499/MG Rel. Min. Francisco Falcão DJ: 15.09.2008. 5 STJ - REsp 925523/MG, 

Rel. Ministro José Delgado, DJ: 30.08.2007. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.06.198991-6/001 

 

174. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FIXAÇÃO EM 

VALOR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO -ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Não estando 

a lide embasada no vício aparente do serviço, inaplicável a decadência fulcrada no artigo 26 do 

CDC. - A responsabilidade do prestador de serviços deve ser analisada à luz do microssistema 

consumerista, que prestigiou a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, 

ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano à 

consumidora e do nexo causal. - A indenização por danos morais deve alcançar valor tal, que 

sirva de exemplo para a parte ré, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento de quantia 

excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. - Tendo 

a parte requerente comprovado a extensão dos prejuízos patrimoniais que suportou, em 

decorrência do ato ilícito, deve a parte requerida ser condenada ao pagamento de indenização 

por danos materiais. - No confronto do pedido com a condenação, o litigante que decair de 

parte mínima do pedido, restará isento do pagamento de custas, cabendo ao outro responder, 

por inteiro, pelas despesas e honorários. (TJMG; APCV 1.0024.08.070815-9/0011; Belo 

Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lucas Pereira; Julg. 04/02/2010; DJEMG 

16/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.08.070815-9/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lucas Pereira; Julg. 04/02/2010; DJEMG 16/03/2010) 

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COMPANHIA AÉREA - EXTRAVIO DE 



BAGAGEM - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO -

ÔNUS SUCUMBENCIAIS.- Não estando a lide embasada no vício aparente do serviço, 

inaplicável a decadência fulcrada no artigo 26 do CDC. - A responsabilidade do 

prestador de serviços deve ser analisada à luz do microssistema consumerista, que 

prestigiou a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária, para 

a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do agente, ficando o 

consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano à 

consumidora e do nexo causal.- A indenização por danos morais deve alcançar valor 

tal, que sirva de exemplo para a parte ré, sendo ineficaz, para tal fim, o arbitramento 

de quantia excessivamente baixa ou simbólica, mas, por outro lado, nunca deve ser 

fonte de enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela 

dor sofrida. - Tendo a parte requerente comprovado a extensão dos prejuízos 

patrimoniais que suportou, em decorrência do ato ilícito, deve a parte requerida ser 

condenada ao pagamento de indenização por danos materiais. - No confronto do 

pedido com a condenação, o litigante que decair de parte mínima do pedido, restará 

isento do pagamento de custas, cabendo ao outro responder, por inteiro, pelas 

despesas e honorários. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.070815-9/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - APTE(S) ADESIV: DANIELA 

ARAUJO DE BRITTO - APELADO(A)(S): TAM LINHAS AEREAS S/A, DANIELA ARAUJO DE 

BRITTO - RELATOR: EXMO. SR. DES. LUCAS PEREIRA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 

Presidência do Desembargador EDUARDO MARINÉ DA CUNHA , incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. NO MÉRITO, DAR 

PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES. Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2010. DES. 

LUCAS PEREIRA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. LUCAS PEREIRA: VOTO -  

Trata-se de ação de indenização por danos morais e matérias ajuizada por DANIELA 

ARAÚJO DE BRITTO, em face da TAM - LINHAS AÉREAS S/A. Noticia a requerente que 

ela, juntamente com toda a sua família, foi convidada para o casamento do seu tio, Sr. 

Fernando Ferreira Brito, a ser realizado no dia 17/11/2007, às 12:30 horas, em 

Indaiatuba/SP. Rumo ao casamento, no dia 16/11/2007 a autora embarcou no 

aeroporto de Confins, às 18:40 horas, com escala no Rio de Janeiro, chegando em 

Campinas às 22:15 horas. Todavia, para sua surpresa e irresignação, sua bagagem foi 

extraviada. Afirma ter sido feito um Relatório de Irregularidade de Bagagem, no qual o 

empregado da empresa pediu um prazo de 24 (vinte e quatro) horas para solucionar o 

problema. Ocorre, porém, que o casamento para o qual se dirigia ocorreria ao meio dia 

do dia seguinte. Sem seus pertences e utensílios de higiene pessoal, alega ter sido 

obrigada a comprá-los. Disse que a sua bagagem só foi entregue às 17:15 horas do dia 

17/11/2007. Disserta sobre: vício do serviço; danos materiais e morais. Pugna a 

autora, assim, pela restituição dos valores despendidos no serviço prestado de forma 

viciada; condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e indenização a 

título de danos morais em virtude de extravio da bagagem. Devidamente citada (f. 42), 

a requerida compareceu à audiência de conciliação de f. 43, cuja conciliação restou 

infrutífera. No mesmo ato foi apresenta a contestação de f. 44/48, arguindo a 

decadência, com fulcro no art. 26 do CDC, combatendo os danos alegados na inicial, e 

pugnando pela improcedência dos pedidos. Às f. 69/74, o ilustre Juiz monocrático 

proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pela 

autora, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, 

no valor de R$683,11 (seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos), acrescido de 



correção monetária, pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça, a partir do 

ajuizamento da ação, além de juros e mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do 

evento danoso (17/11/2007), bem como indenização por danos morais, no valor de 

R$8.000,00 (oito mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, nos 

índices acima, a contar da sentença. Face à sucumbência recíproca, condenou a 

requerente a arcar com 20% (vinte por cento) das custas processuais e a requerida com 

os 80% (oitenta por cento) das custas restantes. Quanto aos honorários advocatícios, 

fixou-os em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos entre as 

partes na mesma proporção das custas. A autora interpôs Embargos de Declaração (f. 

74) que foram rejeitados às f. 84. Inconformada, a requerida interpôs apelação (f. 

75/82), insurgindo-se contra a condenação dos danos morais, alegando que os 

apelados não produziram provas que corroborassem as alegações de 

constrangimentos e humilhações que possam ter sofrido. Assim, o simples extravio de 

bagagem não dá ensejo à indenização pleiteada, vez que o desconforto causado pelo 

incidente não pode ser considerado dano moral. Pugnam pela reforma da decisão 

primeva, visando à improcedência dos pedidos. Às f. 85/89, a autora interpôs apelação 

adesiva, pugnando pela concessão da assistência judiciária e pela redistribuição dos 

ônus sucumbenciais. Nas contrarrazões de f. 95/101 e 104/108, autora e requerida, 

respectivamente, pautaram-se pelo desprovimento dos recursos. JUÍZO DE 

ADMISSIBILIDADE - No que se refere ao pedido da ora apelante adesiva de concessão 

de justiça gratuita, consoante já restou reiteradamente consolidado pela 

jurisprudência pátria, o seu deferimento às pessoas físicas independe de prova da 

condição de miserabilidade jurídica, mas apenas da competente declaração de pobreza 

(que pode vir na própria petição inicial ou em documento apartado), exigência esta 

contida no artigo 4º da Lei nº 1060/50, senão vejamos: "Art. 4º. A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. § 1º. Presume-se pobre, até 

prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais." Nesse sentido, a uníssona orientação 

do Superior Tribunal de Justiça: "Processual civil. Recurso especial. Assistência 

judiciária gratuita. Estado de pobreza. Prova. Desnecessidade. A concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de 

pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo 

irrelevante o fato de o pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do 

processo." (STJ - 3ª Turma - REsp. 469.594/RS - Rel. Minª NANCY ANDRIGHI, in DJ de 

30/06/2003). "PROCESSUAL CIVIL. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA NECESSIDADE DA JUSTIÇA 

GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ART. 4º, DA LEI Nº 

1.060/50. ADMINISTRATIVO. LEI Nº 7.596/87. DECRETO Nº 94.664/87. PORTARIA 

MINISTERIAL Nº 475/87. 1 - A simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é 

suficiente para o deferimento do benefício, haja vista o art. 4º, da Lei nº 1.060/50 ter 

sido recepcionado pela atual Constituição Federal. Precedentes da Corte. 2 - Ainda que 

assim não fosse, é dever do Estado prestar assistência judiciária integral e gratuita, 

razão pela qual, nos termos da jurisprudência do STJ, permite-se a sua concessão ex 

officio. 3 - A Portaria Ministerial nº 475/87, ao regular e efetivar o enquadramento 

previsto na Lei nº 7.596/87 e no Decreto nº 94.664/87, extrapolou os limites legais, 

quando não obedeceu a expressa determinação de se contar o tempo de serviço das 

atividades efetivamente prestadas. 4 - Recurso especial conhecido e provido." (STJ - 6ª 

Turma - REsp. 320.019/RS/RS - Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, in DJ de 

15/04/2002). Do Pretório Excelso: "CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA 



JUDICIÁRIA. Lei nº 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -

- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei nº 1.060, de 1950, aos 

necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da 

sua manutenção ou de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, 

dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à 

Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido." (STF - 2ª Turma - RExt. 

205.746/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, in DJ de 28/02/1997). In casu, a autora 

requereu a justiça gratuita, para fins recursais, afirmando não reunir condições de 

arcar com as despesas processuais, fazendo jus, em princípio, à pretendida gratuidade. 

Com efeito, o conceito de pobreza jurídica, para os fins da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser confundido com situação de indigência. Para o deferimento da assistência 

judiciária gratuita, não se exige o estado de penúria da parte, mas pobreza na acepção 

jurídica do termo, pois a Lei nº 1.060/50 não equipara a pobreza à miséria absoluta. 

No caso dos autos, intimada para comprovar a sua insuficiência de recursos, a autora 

juntou documentos, consistentes em declaração de imposto de renda do ano 2008, 

extratos bancários e certidão de desligamento de sociedade de advogados obtida junto 

à OAB, que demonstram a sua alegação que não mais possui a condição financeira da 

época do ajuizamento da demanda, por se encontrar atualmente desempregada, 

dedicando-se aos estudos para ingressar em serviço público, utilizando dos 

rendimentos da poupança, que juntou durante o período que percebia remuneração, 

para o pagamento de suas despesas pessoais, constando apenas débitos em sua 

movimentação bancária. Assim, considerando que restou comprovada a alegada 

incapacidade financeira da apelante adesiva, defiro o pedido de justiça gratuita 

formulado pela mesma, tão-somente para fins de processamento do recurso. Conheço 

dos recursos, presentes os pressupostos de admissibilidade. RECURSO PRINCIPAL. 1. 

PREJUDICIAL – DECADÊNCIA. Argui a apelante a prejudicial de decadência, com base 

no art. 26, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe: "Art. 26 - O direito 

de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: ... omissis ... I- 

trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;" Tenho 

que não assiste razão à apelante, pois o tema da lide não é de vício aparente do 

serviço, mas sim reparatório pelo fato do serviço, ou seja, o recebimento de 

indenização pelo extravio da bagagem da autora após a viagem, sendo inaplicável ao 

caso o artigo supracitado. Como bem decidido pelo Juízo primevo, o art. a ser aplicado 

ao caso presente é o 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de cinco anos: "Art. 27. 

Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do 

prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria." Afasto, pois, a aplicação da 

decadência. 2. MÉRITO. Com efeito, os elementos da relação jurídica, o produto e o 

serviço posto à disposição da contratante pela contratada, que ora é objeto da lide, 

estão traçados na legislação consumerista. Não bastasse isso, a apelado se apresenta 

como consumidora, a teor do disposto no art. 2º, da Lei nº 8.078/901, na medida em 

que é destinatária final do bem objeto do contrato, e a apelante se enquadra na 

definição de fornecedora, dada pelo art. 3º, do mesmo diploma legal, litteris: "Art. 2º - 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço 

como destinatário final. (...) Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, 

que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos 



ou prestação de serviços. §1º - Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 

imaterial. §2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." No caso de 

relação de consumo, a responsabilidade civil deve ser analisada sob a ótica objetiva, 

como determina o art. 14 do CDC, litteris: "O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por 

informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a 

época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção 

de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro." A responsabilidade objetiva se configura 

independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in 

Responsabilidade Civil, 8ª ed., São Paulo:Saraiva, 2003, p. 21/22: "Nos casos de 

responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja 

obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo 

prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita 

ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só 

precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua 

culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É 

objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa 

presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura. É o caso, por exemplo, previsto 

no art. 936 do CC, que presume a culpa do dono do animal que venha a causar dano a 

outrem. Mas faculta-lhe a prova das excludentes ali mencionadas, com inversão do 

onus probandi. Se o réu não provar a existência de alguma excludente, será 

considerado culpados, pois sua culpa é presumida. Há casos em que se prescinde 

totalmente da prova da culpa. São as hipóteses de responsabilidade 

independentemente de culpa. Basta que haja relação de causalidade entre a ação e o 

dano." Nesse esteio, o caso em tela deve ser analisado à luz do microssistema 

consumerista, que prestigiou a teoria da responsabilidade objetiva, segunda a qual é 

desnecessária, para a caracterização do dever reparatório, a comprovação da culpa do 

agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva 

ocorrência do dano e do nexo causal. Com efeito, restou incontroverso o extravio da 

bagagem noticiado na inicial, notadamente pelo documento de f. 20 e 32. Assim, o 

dano moral causado à autora é inquestionável. Nessa linha de conta caberia à 

fornecedora dos serviços, para se eximir do dever de indenizar, comprovar a ocorrência 

de uma das excludentes da responsabilidade civil, que, segundo as lições de Zelmo 

Denari são: a) que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, b) que a culpa é 

exclusiva da consumidora ou de terceiro e, por fim, c) a ocorrência de caso fortuito ou 

força maior. Como a apelante não se desincumbido do ônus de provar a ocorrência de 

uma das causas excludentes da responsabilidade e o dano e o nexo causal restaram 

demonstrados, é incontroverso o dano moral. Oportuna a colação de jurisprudência 

nessa linha, de que o simples extravio das bagagens é suficiente para causar danos de 

ordem moral aos passageiros: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO MATERIAL E 

MORAL. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior 



Tribunal de Justiça proclama que o Código de Defesa do Consumidor incide em caso de 

indenização decorrente de extravio de bagagem. 2. In casu, resta patente a pretensão 

da agravante em rediscutir, em sede de recurso especial, os fatos e provas que 

orientaram as instâncias ordinárias no deslinde da causa, o que encontra óbice no 

Enunciado nº. 07 da Súmula desta Corte. 3. Agravo regimental improvido." 

"TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS 

MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA 

SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU 

RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece 

o entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-se de relação de 

consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais 

dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do 

Consumidor"(REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - De 

igual forma, subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de 

problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de 

força maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de 

vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos 

transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. 

Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 

09/10/2006). III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido 

também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a 

indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral 

na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso 

especial. (STJ, REsp 612817/MA, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, p. DJ in 

08.10.2007). Registre-se que muito embora a bagagem da autora tenha ficado 

extraviada por "menos de 24hs" (f. 77), foi suficiente para gera-lhe danos, a uma 

porque se trata de dano moral puro, que se configura com o simples descaminho, 

repita-se, e, a duas porque este tempo, embora curto, como possa parecer a primeira 

vista, foi suficiente para causar grave dano à apelada, pois viu-se numa cidade 

estranha sem roupas e, sequer, sua necessaire com artigos de higiene pessoal, para 

comparecer ao casamento do seu tio. No que diz respeito, especificamente, ao 

quantum indenizatório, este Tribunal, a exemplo de várias outras Cortes brasileiras, 

tem primado pela razoabilidade na fixação dos valores das indenizações. É preciso ter 

sempre em mente, que a indenização por danos morais deve alcançar valor tal que 

sirva de exemplo para o réu, mas, por outro lado, nunca deve ser fonte de 

enriquecimento para o autor, servindo-lhe apenas como compensação pela dor 

sofrida. Assim, levando em consideração as condições econômicas do ofensor, as 

circunstâncias do fato e a gravidade do dano, entendo que a indenização fixada pelo 

MM. juiz singular (R$ 8.000,00) mostrou-se suficiente à reparação do dano sofrido pela 

autora, não havendo que se falar em majoração ou diminuição desse montante, como 

pretende a recorrente. Com relação à indenização por danos materiais, concedida 

parcialmente pelo MM. Juiz singular, tenho que não merece reforma a r. sentença 

singular. É de se lembrar que, para que haja a condenação da parte requerida é 

indispensável que a parte requerente comprove a extensão dos prejuízos patrimoniais 

que suportou, em decorrência do ato ilícito. De acordo com o art. 333, I, do CPC "o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". Amaral 

Santos (in "Comentários", Forense, v. IV, p. 33), citando Betti, observa: "O critério da 

distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre 

ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se 



coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é 

determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da 

demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, 

como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção." Prossegue: "Em suma, 

quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de 

fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar 

e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os 

fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos." A respeito da 

questão, é pertinente transcrever a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade: 

"A palavra vem do latim, onus, que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe 

obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus. O não - atendimento do ônus 

de provar coloca a parte em desvantajosa posição para obtenção do ganho da causa. 

A produção probatória no tempo e na forma prescrita em lei, é ônus da condição de 

parte."(in "Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil 

extravagante em vigor", 3ª ed., Revista dos Tribunais, 1997, p. 614) A autora se 

desincumbiu do seu ônus probatório de instruir a inicial com os gastos materiais 

dispensados para comparecer ao casamento para o qual tinha realizado a viagem e 

estava impossibilitada de comparecer em razão do extravio da sua bagagem (f. 

22/23/25), bem como os valores dos gastos que teve com ligações telefônicas 

realizadas a fim de solucionar o problema de descaminho da sua mala (f. 27/30). A ré, 

contudo, não se desincumbiu do seu ônus de desconstituir as provas coligidas pela 

autora ao meramente impugnar os recibos mencionados, sem fazer prova contrária, 

embora tenha tido oportunidade para tal (f. 46). RECURSO ADESIVO. No tocante à 

irresignação da apelante adesiva, quanto à divisão dos ônus sucumbenciais, tenho que 

razão lhe assiste. Constato que a autora pretendeu na inicial restituição do valor da 

passagem, no valor de R$214,04 (duzentos e quatorze reais e quatro centavos); 

condenação da ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$683,11 (seiscentos 

e oitenta e três reais e onze centavos) e danos morais, a ser fixado pelo Juízo (f. 09). O 

MM. Juiz a quo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré a 

pagar danos materiais no valor de R$683,11 (seiscentos e oitenta e três reais e onze 

centavos) e danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Destarte, a autora 

sucumbiu somente quanto inicial restituição do valor da passagem, no valor de 

R$214,04 (duzentos e quatorze reais e quatro centavos). Ora, o parágrafo único, do 

art. 21, do CPC estipulou a regra segundo a qual "Se cada litigante for em parte 

vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados 

entre eles os honorários e as despesas". Todavia, ressalva que: "Se um litigante decair 

de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e 

honorários". A simples análise destes dispositivos instrumentais com a condenação 

levada a efeito na r. sentença recorrida revela que a autora foi decaiu de parte mínima 

do pedido, de sorte que a parte contrária, no caso, a ré, deve arcar com a totalidade da 

verba de sucumbência. CONCLUSÃO: Com tais razões de decidir, rejeito a prejudicial de 

decadência, nego provimento à apelação principal e dou provimento à adesiva, para 

determinar que as custas processuais sejam suportadas integralmente pela ré. Custas 

da apelação principal pela apelante e da apelação adesiva, pela apelada. Votaram de 

acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): EDUARDO MARINÉ DA CUNHA e 

IRMAR FERREIRA CAMPOS. SÚMULA : REJEITARAM A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. 

NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.070815-9/001 



Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do 

produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo 

a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Normas correlatas: Art. 101 e art. 102 desta Lei. 

Julgados 

175. PRESCRIÇÃO. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. PRETENSÃO DE 

REFORMA DA DECISÃO QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. Hipótese 

em que o prazo prescricional para a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do 

serviço é de cinco anos, conforme previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 

Ação indenizatória distribuída em data anterior ao término do prazo prescricional, que ocorrera 

em 03 de outubro de 2010. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 994.09.348646-0; Ac. 4285889; 

São Paulo; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes; Julg. 15/12/2009; 

DJESP 31/03/2010) 

176. RESPONSABILIDADE CIVIL INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -SEQÜELA LINGUAL SOFRIDA POR 

PACIENTE SUBMETIDO À CIRURGIA PARA REMOÇÃO DE TUMOR PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

Relação de consumo. Prevalência da regra especial. Art. 27 do CDC -improcedência mantida. 

Apelo desprovido. (TJSP; APL 994.09.288288-1; Ac. 4308138; São Paulo; Sétima Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Dimas Carneiro; Julg. 03/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

177. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU. PRELIMINAR DE 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS PELA RÉ. CURSO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO CAPES NEM HOMOLOGADO PELO MEC. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. QUANTUM. Não há que se falar em prescrição, 

estabelecida pelo art. 27 do CDC, quando a tese de mestrado foi apresentada em data anterior 

ao fim do prazo de cinco anos. A falta de informação da instituição privada de ensino de que o 

curso de mestrado não é reconhecido no Brasil, dever acessório ao contrato de prestação de 

serviços educacionais, frustrou a expectativa do aluno se valer de seu diploma de mestre, 

causando-lhe danos morais e materiais. Mantido o valor fixado para recompor os danos morais 

sofridos, levando em conta o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMG; APCV 1.0388.06.011325-4/0011; Luz; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 04/03/2010; DJEMG 

23/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0388.06.011325-4/001(1); Luz; Décima Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Valdez Leite Machado; Julg. 04/03/2010; DJEMG 23/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ENSINO PARTICULAR - PÓS-GRADUAÇÃO 'STRICTO SENSU' 

- PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES 

ACESSÓRIAS PELA RÉ - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDO PELO CAPES 

NEM HOMOLOGADO PELO MEC - DANOS MORAIS E MATERIAIS - CABIMENTO - 

'QUANTUM'. Não há que se falar em prescrição, estabelecida pelo art. 27 do CDC, 

quando a tese de mestrado foi apresentada em data anterior ao fim do prazo de cinco 

anos. A falta de informação da instituição privada de ensino de que o curso de 

mestrado não é reconhecido no Brasil, dever acessório ao contrato de prestação de 

serviços educacionais, frustrou a expectativa do aluno se valer de seu diploma de 



mestre, causando-lhe danos morais e materiais. Mantido o valor fixado para recompor 

os danos morais sofridos, levando em conta o caráter coercitivo e pedagógico da 

indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0388.06.011325-4/001 - COMARCA DE LUZ - APELANTE(S): SOC 

EDUCACIONAL CULTURAL DIVINÓPOLIS LTDA - APELADO(A)(S): LORENA BATISTA 

MÁXIMO - RELATOR: EXMO. SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, sob a Presidência do Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO , incorporando 

neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR 

PROVIMENTO. Belo Horizonte, 04 de março de 2010. DES. VALDEZ LEITE MACHADO – 

Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. VALDEZ LEITE MACHADO: VOTO - Cuida-se 

de recurso de apelação interposto pela Sociedade Educacional Cultural Divinópolis 

Ltda., qualificada nos autos, contra a sentença proferida em ação de indenização por 

danos morais e materiais que lhe move Lorena Batista Máximo. A autora alegou em 

síntese na inicial, ter sido aprovada no Curso de Mestrado em Educação, área de 

concentração de metodologia do ensino superior e iniciou o curso, sendo cobradas as 

mensalidades, que totalizaram R$10.450,00, e ainda, o transporte da cidade de Luz 

para Divinópolis, ida e volta diárias. Asseverou que após todos os gastos realizados, 

não conseguiu sequer o diploma de conclusão do curso, devendo a ré ser condenada ao 

pagamento dos danos materiais, no valor de R$22.964,00, e danos morais, na quantia 

de R$18.000,00. Citada, a ré apresentou a contestação de f. 51-67, alegando a 

preliminar de incompetência e a preliminar de falta de interesse de agir. Lembrou 

ainda a ocorrência de prescrição. No mérito, asseverou que a autora se matriculou no 

curso de pós-graduação "strictu sensu" na área de educação, ofertado e ministrado 

pela A.W.U - USA (América World University - United States of America), apresentando 

para a banca examinadora a defesa de sua tese, ficando apta a receber o certificado 

de conclusão. Afirmou que nunca pactuou qualquer modalidade de contrato junto à 

requerente, havendo a autora assinado diretamente o contrato de prestação de 

serviços educacionais com a instituição americana, devendo o pedido inicial ser julgado 

improcedente. Após a apresentação de memoriais, sobreveio a sentença de f. 330-346, 

que rejeitou as preliminares e no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido, 

condenando a ré a pagar a importância de R$12.000,00 (doze mil reais) a título de 

danos morais e R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) a título de danos materiais, 

corrigidos monetariamente pela tabela da CGJ, a partir do ajuizamento e juros de 

mora de 1%, a partir da citação inicial. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas 

e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A ré interpôs o 

recurso de apelação de f. 347-361, reavivando a preliminar de prescrição, alegando 

que a autora ingressou no curso em 2000, quando iniciou a contagem do art. 27 do 

Código de Defesa do Consumidor, e sendo a presente ação proposta em 2006, prescrito 

encontra-se o seu direito de ação. No mérito, asseverou que é patente que a apelante 

mediante convênio, noticiou que a A.W.U. estaria a ofertar o curso de mestrado, o qual 

teria somente a aplicação nas dependências da apelante, cabendo àquela instituição a 

emissão de certificado. Afirmou que naquele momento foi noticiado aos candidatos 

que o curso não era reconhecido pelos órgãos de educação nacionais, sendo certo que 

haveria a emissão do certificado pela instituição americana, com validade plena nos 

EUA e passível de reconhecimento naquele país. Ressaltou não ter sido garantido ou 

prometido aos alunos o reconhecimento do curso, deixando a apelada de despender 

esforços para ver complementado os atos finais de seu mestrado. Insurgiu-se também 

contra a condenação pelos danos materiais, por ter a autora, ora apelada, usufruído 



do curso ministrado, aproveitando o conhecimento nele transmitido. Aduziu ainda que 

descabe no presente caso a condenação por danos morais, devendo, ao menos, ser 

reduzido o seu valor em cinquenta por cento. A autora apresentou as contrarrazões de 

f. 370-386, pugnando pela manutenção da sentença proferida. Recurso próprio, 

tempestivo e devidamente preparado, dele eu conheço. Analisando primeiramente a 

preliminar de prescrição insta observar que restou decidido no acórdão que julgou 

anteriormente o recurso de agravo de instrumento n. 1.0388.06.012462-4/001, em 

exceção de incompetência, que a relação jurídica estabelecida entre as partes trata-se 

de relação de consumo, tal como restou decidido: "Face aos artigos acima transcritos, 

resta claro que o presente caso trata-se de relação de consumo, regida pelo Código de 

Defesa do Consumidor, haja vista que a agravante é prestadora de serviços 

educacionais e a agravada, uma consumidora de tal serviço, que é objeto da relação e 

pode ser considerado bem juridicamente consumível, consoante as disposições do CDC. 

Efetivamente a Lei n. 8.078, de 1990 veio dar ao consumidor brasileiro direitos que 

desde há muito são reconhecidos em vários lugares do mundo, sendo que justamente 

por isto, já no artigo 1º, inscreve suas normas no campo da ordem pública e do 

interesse social". Assim, observando o prazo precriscional estabelecido no art. 27 do 

CDC, cinco anos, verifico que razão não assiste ao apelante, pois a ata de sessão de 

exame de dissertação de mestrado em Educação, na área de metodologia do ensino 

superior ocorreu em 5-12-03 (f. 82), data em que a autora sequer sabia que lhe seria 

negado o certificado de conclusão do curso. Não havendo dúvidas de que a tese de 

mestrado foi apresentada na data acima referida, 5-12-03, acrescido o prazo de cinco 

anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar em 

prescrição, uma vez que a presente ação foi ajuizada em fevereiro/06. Aliás, nem 

mesmo a se considerar o disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil/02, prazo de três 

anos, estaria o direito de ação da autora prescrito. Repilo, pois, referida preliminar. No 

mérito, insiste a ré que foi noticiado à autora que o curso não era reconhecido pelos 

órgãos de educação nacionais, devendo a instituição americana emitir o certificado 

com validade nos EUA, sendo o curso passível de reconhecimento no Brasil. 

Compulsando os autos, verifico que foi pela autora assinado o "Formulário de Proposta 

de Matrícula" de f. 77, em que restou esclarecido que o curso é de origem dos EUA, 

através de ensino à distância. Foi enviado um e-mail para os alunos, pelo coordenador 

do mestrado em educação, Sr. Cláudio José de Freitas (f. 31-32), informando em 22-11-

02 que o CAPES estava apto a reconhecer o curso de mestrado, devendo os alunos 

procurar a coordenação do curso na FADOM. Das provas testemunhais, restou 

esclarecido que: "a depoente frequentou a metade do curso, num período aproximado 

de seis meses; a depoente pagou as mensalidades durante a duração do curso, sendo 

que os boletos continham o nome da FADOM como destinatária do pagamento; (...) a 

depoente abandonou o curso, primeiramente por problemas financeiros, em segundo, 

por ouvir comentários de que o curso não era reconhecido, não obstante o 

coordenador do curso garantir que o curso era reconhecido; o professor Cláudio José 

Freitas, também participou da reunião feita com os alunos, o qual também garantiu 

que o curso era reconhecido; (...) o contrato assinava expressamente que o diploma 

era reconhecido, mas dependia de uma reavalidação por faculdade brasileira" 

(Depoimento de Valeriana Nogueira Paz - f. 231). "que durante o curso de mestrado 

surgiu boato de que não havia convênio assinado com a instituição AWU que a era 

representada pela Fadom; que diante dessa notícia os alunos fizeram uma paralisação 

e uma notificação à instituição Fadom pedindo esclarecimento e foram feitas reunião 

em que na direção foram representadas esclarecendo que estava legal e que não 

haveria necessidade de se preocuparem, motivo pelo qual os alunos retornaram às 



aulas; (...) que na primeira paralisação a preocupação dos alunos era de que eles não 

conseguissem a convalidação do título de mestrado ou ter um curso sem validade, mas 

que após a reunião a diretoria informou que estava tudo legal; que a referida reunião 

foi para tranquilizar os alunos a respeito dessas preocupações" (Depoimento de Josefa 

Augusto Neto Siqueira - f. 242). "que o depoente possui diploma deste curso, válido nos 

Estado Unidos; para o Brasil não tem validade pois não foi revalidado pelo MEC; 

acrescenta que para uma empresa provada que não seja uma escola, tal diploma 

valeria; (...); que nesta reunião foi explicada a decisão da CAPES e os alunos foram 

esclarecidos do procedimento que os alunos deveriam cumprir para revalidar os 

diplomas" (Depoimento de Luiz Carlos de Araújo - f. 280). "que não foi feito promessa, 

por parte da requerida, de reconhecimento do curso; acrescenta que se discutiu a 

possibilidade da FADOM auxiliar neste sentido; (...) que é professor na FADOM há 17 

anos, que é doutorando; que dá aulas apenas na FADOM" (Depoimento de Domingo 

Sávio Calixto - f. 282-283). Assim, dos trechos acima transcritos, com exceção do 

professor da unidade ré, último depoimento colhido, há prova suficiente para que seja 

a ré responsabilizada pela ausência de transparência na contratação do curso de 

mestrado, deixando de informar à autora que a conclusão do curso não seria 

reconhecida no Brasil. Restou claro nos autos que se a autora tivesse conhecimento de 

tal circunstância, certamente não teria cursado o mestrado, tanto o é que buscou 

capacitação junto à outra instituição de ensino, pois tinha como finalidade, ao cursar o 

mestrado, alcançar postos mais altos de capacitação técnica e profissional, 

ocasionando ascensão em sua carreira, com nítida melhora de seus rendimentos e 

condições de vida. Não estava buscando a demandante somente cursar uma simples 

especialização, esta buscava um mestrado, o qual trazia diversas vantagens a serem 

percebidas após a conclusão de tal curso, tais como, ministrar aulas em instituições de 

ensino superior. Forçoso reconhecer que uma simples especialização, sem validade 

perante outras instituições de ensino, não pode ser considerado um serviço do mesmo 

gênero, porém de menor amplitude, que um mestrado reconhecido, pois este capacita 

o aluno à docência, sendo exigido dos professores em grande parte das instituições de 

ensino. É um título acadêmico. Diante do não reconhecimento do curso, a autora teve 

suas expectativas frustradas, viu todos seus planos caírem por terra, sem contar os 

inúmeros deslocamentos e atos inerentes para que pudesse comparecer, e 

efetivamente cursar tal mestrado por considerável lapso temporal. Além disso, deve-se 

destacar que passou a autora alguns anos de sua vida dedicando-se à pesquisa 

acadêmica e ao curso freqüentado sem que pudesse dispor de um diploma que lhe 

assegurasse direito a todas as expectativas antes referidas. Com efeito de ilustração 

colaciono: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - NÃO RECONHECIMENTO DO CURSO PELO MEC - EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - 

DANO MORAL. A responsabilidade do prestador de serviços educacionais perante o 

consumidor é objetiva e solidária não se elidindo, em razão da exclusiva culpa de um 

dos partícipes da cadeia de fornecimento pelo dano ocasionado, mesmo que bem 

delineada as obrigações de cada parte - inteligência do caput do artigo 14 do CDC. O 

tardio reconhecimento de curso superior pelo MEC, em função da inércia da instituição 

responsável, gera o direito a reparação por danos morais." (TJMG, A.C. n.º 

1.0024.04.293135-2/001, 12ª C.C., Comarca: Belo Horizonte, Rel. Des. Nilo Lacerda, j. 

6.9.2006). Quanto aos danos materiais, a sentença deferiu em parte o pedido inicial, 

condenando a ré a indenizar a autora pelas despesas realizadas com mensalidade e 

matrícula, e tenho que os mesmos são devidos, em virtude de que tais gastos tiveram 

como causa o mestrado cursado junto à instituição ré, sendo que ao final, 

efetivamente, tal curso não atingiu a finalidade a que se destinava. Não se tem 



dúvidas que tais ocorrências causaram também danos anímicos negativos, dores 

psíquicas de constrangimento, indignação, que ultrapassam seguramente os 

dissabores do dia-a-dia, sendo ensejadoras de dano moral indenizável. Por estas 

considerações, conclui-se que tais circunstâncias geram dano moral 'in re ipsa', não 

dependendo de efetiva comprovação, eis que percebe-se a ocorrência diante da 

situação fática narrada, já que evidente a decepção, o sofrimento, a quebra de 

expectativa legítima de melhora profissional do autor, que durante quase dois anos se 

dedicou ao curso ofertado pela requerida, e, ao final, o respectivo diploma não tem 

validade perante outras instituições. Quanto ao valor fixado a título de danos morais, 

demonstrada a abusividade do ato praticado e levando em conta as condições 

econômicas e sociais do ofendido e do agressor, a gravidade potencial da falta 

cometida, considerando, principalmente, o sofrimento suportado pela autora, o 

caráter coercitivo e pedagógico da indenização, os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de 

causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a manutenção do montante 

indenizatório R$12.000,00 (doze mil reais), corrigidos na forma determinada na 

sentença objurgada. Ante o exposto, rejeito a preliminar de prescrição e no mérito, 

nego provimento ao recurso para manter a r. sentença. Custas recursais pela apelante. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): EVANGELINA CASTILHO 

DUARTE e ANTÔNIO DE PÁDUA. SÚMULA : REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM 

PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0388.06.011325-4/001 

 

178. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. O CASO EM DESTAQUE TRATA DA RECOMPOSIÇÃO DE 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 177 DO 

CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS DE 

CONTA DE POUPANÇA, INCIDENTES MENSALMENTE E CAPITALIZADOS COM CORREÇÃO 

MONETÁRIA INTEGRAM O PRÓPRIO CAPITAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA. 

PRELIMINAR AFASTADA. PRESCRIÇÃO. JUROS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 178, §10, 

III, CC/1916. INOCORRÊNCIA. NÃO SE APLICA O NOVO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA 

DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916, VIGENTE À ÉPOCA DA 

CONTRATAÇÃO. OS JUROS REMUNERATÓRIOS DE CONTA DE POUPANÇA, INCIDENTES 

MENSALMENTE E CAPITALIZADOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA INTEGRAM O PRÓPRIO 

CAPITAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. CADERNETA DE 

POUPANÇA. PLANOS COLLOR I E II. Consagrado o entendimento jurisprudencial que determina a 

aplicação dos índices de 44,80% para o mês de abril de 1990 (Plano Collor I) E 21,87% para o 

mês de fevereiro de 1991 (Plano Collor II), sobre o numerário existente na caderneta de 

poupança da apelada. Direito adquirido da autora para ser ressarcida dos prejuízos suportados 

à época. RECURSO DESPROVIDO. JUROS MORATÓRIOS. Alegação de que os aludidos encargos 

não incidem em ações do jaez da presente ou, em caso de incidência são devidos no percentual 

de 0,5% a.m. A partir da citação. Inadmissibilidade. Os juros de mora são devidos em ações de 

cobrança de expurgos inflacionário a partir da citação, no importe de 1% a.m. De acordo com a 

Legislação Civil vigente (art. 406CC).. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; APL 991.09.074685-7; Ac. 

4328825; Piracicaba; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elmano de 

Oliveira; Julg. 10/02/2010; DJESP 12/03/2010) 

 

179. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DOCUMENTOS "CLONADOS". PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. A prescrição da pretensão à reparação por danos causados 



pelo fato do serviço, ainda que requerida por terceiro equiparado a consumidor, é regida pela 

norma do art. 27 do CDC, que estabelece o prazo quinquenal. (TJMG; APCV 1.0480.08.107836-

6/0011; Patos de Minas; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 

10/02/2010; DJEMG 08/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0480.08.107836-6/001(1); Patos de Minas; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 10/02/2010; DJEMG 

08/03/2010). EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL E MORAL 

- INSCRIÇÃO SUPOSTAMENTE INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - 

DOCUMENTOS "CLONADOS" - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 27 DO CDC.A 

prescrição da pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda 

que requerida por terceiro equiparado a consumidor, é regida pela norma do art. 27 do 

CDC, que estabelece o prazo quinquenal. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0480.08.107836-6/001 

- COMARCA DE PATOS DE MINAS - APELANTE(S): MILTON GONÇALVES - 

APELADO(A)(S): LOSANGO PROMOÇOES VENDAS LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

MARCOS LINCOLN. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador 

DUARTE DE PAULA , na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 10 de 

fevereiro de 2010. DES. MARCOS LINCOLN – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. 

DES. MARCOS LINCOLN: VOTO - Presentes os pressupostos processuais de 

admissibilidade, conhece-se do recurso. Informam os autos que Milton Gonçalves 

ajuizou ação ordinária em face de Losango Promoções de Vendas Ltda., pleiteando 

indenização por danos materiais e morais decorrentes da inscrição de seu nome em 

cadastro de inadimplentes, haja vista que seus documentos fora "clonados" e 

utilizados por falsário na abertura de crédito junto à requerida. Apresentada 

contestação e respectiva impugnação, entendeu o ilustre Sentenciante pelo 

acolhimento da prejudicial de prescrição suscitada pela ré, extinguindo o feito e 

ensejando o manejo do presente apelo. Pois bem. Exsurge dos autos que o ilustre 

Magistrado singular reconheceu a prescrição da pretensão autoral, com fulcro na 

norma do art. 206, §3º, inc. V do Código Civil, que determina o prazo de três anos para 

a propositura da ação de reparação civil. Em que pese o autor, ora apelante, não ter 

participado da relação jurídica que originou a inscrição de seu nome em serviço de 

proteção ao crédito, a aplicação da Lei Consumerista à hipótese se justifica em virtude 

do art. 17, verbis: "Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos 

consumidores todas as vítimas do evento". Ora, a conclusão se mostra evidente devido 

ao fato de que a negativação do nome do autor se deu em decorrência de uma relação 

de consumo que, embora não tenha sido por ele realizada, se deu mediante fraude, em 

seu nome, conforme alega. Fora, portanto, atingido por ato de um fornecedor, no 

desempenho de sua atividade de comércio. Via de consequência, a prescrição da 

pretensão à reparação por danos causados pelo fato do serviço, ainda que requerida 

por terceiro equiparado a consumidor, é regida pela norma do art. 27 do CDC, que 

estabelece ser o prazo quinquenal. Nesse sentido é firme a jurisprudência desta Corte: 

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE DE TERCEIRO - PRESCRIÇÃO - ART. 27 E 29 DO 

CDC - NÃO VERIFICAÇÃO - APELAÇÃO PROVIDA - Tratando-se de relação de consumo 

ainda que por equiparação e havendo prazo específico do CDC, aplica-se a prescrição 

deste diploma. - O prazo de cinco anos previsto no art. 27 do CDC tem prevalência 

sobre o previsto no art. 206 do NCC, se no caso houver relação de consumo ainda que 



por equiparação. - Recurso conhecido e provido" (TJMG, AC nº. 1.0024.06.200921-

2/001, 17ª Câmara Cível, rel. Des. Márcia de Paoli Balbino, DJ 24.11.09). Portanto, 

equivocada é a aplicação do prazo ordinário do art. 206, §3º, inc. V do Código Civil, 

uma vez que existe lei especial a regular a matéria. E como cediço, o dies a quo do 

prazo prescricional, nos exatos termos do art. 27 do CDC, é a data em que a parte teve 

conhecimento do dano e de sua autoria. Considerando a informação do próprio 

apelante, de que teve ciência da restrição ao crédito contida no SPC em março de 

2004, proposta a ação em 18/01/2008 e citada a ré em 17/04/2008, f. 66, não há se 

falar em extinção da pretensão. No entanto, considerando que o processo não se 

encontra "maduro" para julgamento do mérito propriamente dito, pois sequer atingiu 

a fase de instrução probatória, não há como se aplicar a regra do art. 515 do CPC. Pelo 

exposto, dá-se provimento ao apelo, para reformar a r. sentença objurgada, rejeitando 

a prejudicial de prescrição e cassando a decisão que extinguiu o processo, 

determinando o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito. 

Custas, pela apelada. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): 

DUARTE DE PAULA e FERNANDO CALDEIRA BRANT. SÚMULA: DERAM PROVIMENTO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0480.08.107836-6/001 

180. DIREITO DO CONSUMIDOR E DO IDOSO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA DE IDADE. 

Legitimidade passiva da seguradora, porque ostenta qualidade de fornecedora de serviço, 

recebendo do autor, diretamente, sua prestação. Competência do juízo trabalhista que se 

afasta, por não haver discussão de matéria inerente a relação laboral. Reajuste reputado 

discriminatório, em relação à idade do consumidor. Abusividade, à luz do CDC e do art. 15, §3º 

do estatuto do idoso. Cobrança a maior, sem engano justificável. Presença do prejuízo, apto a 

ensejar a devolução em dobro, nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC. Desnecessária 

a caracterização da má-fé. Prescrição quinquenal, na forma do art. 27 do CDC. Verba honorária. 

Fixação em 10% sobre o valor da causa. Não cabimento. Arbitramento dos honorários em 10% 

sobre o valor da condenação, haja vista que mesmo a obrigação de fazer possui conteúdo 

econômico. Parcial provimento do primeiro recurso e provimento do segundo. (TJRJ; AC 

2009.001.65510; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Custodio Tostes; Julg. 09/12/2009; 

DORJ 04/03/2010; Pág. 215) 

 

a. Integra do Acórdão: DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

Apelação Cível nº 2009.001.65510. 7ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca da 

Comarca da Capital. Apelante 1: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. 

Apelante 2: GERALDO AFFONSO PIMENTEL (RECURSO ADESIVO). Apelados: OS 

MESMOS. Relator: DES. CUSTODIO TOSTES. DIREITO DO CONSUMIDOR E DO IDOSO. 

PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA DE IDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

SEGURADORA, PORQUE OSTENTA QUALIDADE DE FORNECEDORA DE SERVIÇO, 

RECEBENDO DO AUTOR, DIRETAMENTE, SUA PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO 

TRABALHISTA QUE SE AFASTA, POR NÃO HAVER DISCUSSÃO DE MATÉRIA INERENTE A 

RELAÇÃO LABORAL. REAJUSTE REPUTADO DISCRIMINATÓRIO, EM RELAÇÃO À IDADE 

DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE, À LUZ DO CDC E DO ART. 15, §3º DO ESTATUTO DO 

IDOSO. COBRANÇA A MAIOR, SEM ENGANO JUSTIFICÁVEL. PRESENÇA DO PREJUÍZO, 

APTO A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NOS MOLDES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO 

ART. 42 DO CDC. DESNECESSÁRIA A CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL, NA FORMA DO ART. 27 DO CDC. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM 10% 

SOBRE O VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM 

10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, HAJA VISTA QUE MESMO A OBRIGAÇÃO DE 

FAZER POSSUI CONTEÚDO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO DO PRIMEIRO 



RECURSO E PROVIMENTO DO SEGUNDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da 

Apelação Cível nº 2009.001.65510 em que é Apelante 1) AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA 

INTERNACIONAL LTDA. e Apelante 2) GERALDO AFFONSO PIMENTEL. (RECURSO 

ADESIVO). ACORDAM os Desembargadores da Décima Sétima Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E PROVIMENTO AO SEGUNDO ao recurso, nos 

termos do voto do Relator. RELATÓRIO: A hipótese dos autos versa sobre contrato de 

plano de saúde, pretendendo o autor a abstenção de aplicação de reajustes nas 

mensalidades, não previstos no contrato, especialmente por mudança de faixa etária, 

e, ainda, abstenção de cobrança de taxas de coparticipação, declarando-se que os 

reajustes anuais sejam no mesmo percentual dos aplicados aos empregados da ativa, 

com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos. A sentença houve por bem 

julgar procedente o pedido para determinar à ré: 1 - que o reajuste por mudança de 

faixa etária, bem como os reajustes anuais sejam realizados no mesmo percentual dos 

aplicados aos empregados da ativa; 2 - que se abstenha de cobrar as taxas de 

coparticipação, a partir de agosto de 2001, devolvendo à parte autora, em dobro, todo 

o valor indevidamente pago, desde a data de sua aposentadoria, acrescido de juros 

legais e corrigido monetariamente desde a data de seu desembolso, a ser apurado em 

liquidação de sentença; 3 - que o vencimento da fatura recaia no último dia útil de 

cada mês. Condenou-se, finalmente, a parte ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Apelaram ambas 

as partes, tendo a ré sustentado como razões de seu recurso que é parte ilegítima para 

responder à demanda, porque não se trata de vícios do serviço, mas de cláusula 

contratual pactuada com o empregador, do qual o autor não participou; que o juízo é 

incompetente, pois o reajuste e a taxa de coparticipação em plano de saúde coletivo 

decorrem de vínculo de trabalho, a serem discutidos perante a Justiça do Trabalho; que 

estão prescritas as pretensões referentes aos reajustes aplicados antes de novembro 

de 2003, tendo sido a demanda proposta em novembro de 2008, pelo que dispõem o 

art. 206, §1º, II do Código Civil, como o de 5 anos, previsto no CDC. Quanto ao mérito, 

argumenta a ré que o reajuste das contraprestações é sempre negociado entre os 

contratantes, a Amil e o Sistema CNI, e tem fundamento nos aditivos contratuais de 

números 17 a 23; que a participação do autor no contrato coletivo se deu por sua 

própria opção, quando aderiu a plano de inativos, aceitando sem ressalvas as 

condições e os preços; que a Lei 9656/98 e respectivos regulamentos, somente 

sujeitam os reajustes ao controle do Estado os planos individuais e familiares, mas não 

os coletivos, sujeitos à livre negociação, conforme art. 35-E, §2º da Lei 9656/98, 

bastando a prévia informação à ANS; que, não obstante a desnecessidade, logrou 

obter a aquiescência da ANS sobre os reajustes; que o contrato foi firmado antes da 

vigência da Lei 9656/98, não podendo esta retroagir para atingi-lo; que, não havendo 

ilicitude nos reajustes, não há falar em restituição de valores; que é legítima a 

estipulação da data de vencimento e da coparticipação, porque acordadas por quem 

assistia o direito para negociá-las, tratando-se o autor de mero beneficiário da avença. 

O autor, em seu recurso adesivo, insurge-se contra a sentença, argumentando que a 

verba honorária não deveria ter sido fixada em 10% sobre o valor da causa, mas sim 

em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 20, §3º do CPC, haja vista que 

tal condenação abrange duas obrigações, uma de fazer e outra de dar, referente à 

devolução em dobro do indébito. Os recursos são tempestivos, corretamente 

preparados, e foram contrariados. VOTO: A preliminar de ilegitimidade passiva deve 

ser rechaçada, tendo em vista que a ré é quem efetua o reajuste e a cobrança da 

prestação devida pela parte autora. Também deve ser rejeitada a arguição de 



incompetência do juízo, porque a relação jurídica contratual está adstrita ao âmbito 

civil, nada havendo que se discutir quanto à relação laboral. No tocante ao mérito, a 

despeito de os direitos e obrigações que vinculam as partes terem se originado de um 

contrato celebrado entre a apelante e o empregador, a relação jurídica tem natureza 

consumerista, porque o autor é o destinatário final do serviço oferecido, arcando 

diretamente com a prestação pela assistência médica. Além do mais, também incide 

na hipótese o regramento da Lei 10.741/2003, que, em seu art. 15, §3º, assim afirma: 

§ 3o É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade. Destarte, se a discriminação já é abusiva, nos termos 

do CDC, com muito mais razão deve-se reconhecê-la, com fulcro na lei protetiva 

especial. Os reajustes, em razão da idade, são, de fato, ilícitos, no ver deste Colegiado: 

0120597-83.2006.8.19.0001 (2008.001.19689) - APELACAO - 1ª Ementa DES. EDSON 

VASCONCELOS - Julgamento: 19/06/2008 - DECIMA SETIMA CAMARA CIVEL 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - MODIFICAÇÃO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA - 

CONDIÇÃO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO – INCIDÊNCIA DO CDC E ESTATUTO DO 

IDOSO RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - DANO MORAL INEXISTENTE - A natureza da 

relação estabelecida nos contratos de seguro autoriza a incidência das Leis nºs. 

8.078/90 e 10.741/2003 (estatuto do Idoso), conforme se verifica da jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça. O Estatuto do Idoso dispõe, no seu art. 15, § 3º, sobre a 

vedação da discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade. A própria Lei nº. 9.656/1998, que dispõe sobre os 

planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece normas de proteção ao 

idoso, vedando a abusividade dos reajustes das mensalidades dos planos, conforme se 

verifica do seu art. 35-E. Vale ressaltar que todas essas normas buscam validade no 

art. 230 da Constituição da República, que estabeleceu o dever da família, da 

sociedade e do Estado quanto ao amparo das pessoas idosas, às quais são 

assegurados os direitos de participação comunitária, da dignidade, do bem-estar e da 

vida. Em relação ao pedido indenizatório por danos morais, verifica-se inexistir 

qualquer violação aos direitos da personalidade da apelante capaz de gerar 

responsabilidade civil da apelada, sendo certo que o caso em exame está sujeito a 

interpretações divergentes. Parcial provimento ao recurso. Consectário da ilicitude é o 

reconhecimento da cobrança a maior, a ensejar a devolução do que foi indevidamente 

pago pelo autor, devolução esta nos moldes do parágrafo único do art. 42 do CDC. O 

autor efetuou o pagamento de uma quantia que não era devida, e, para cobranças que 

não ocorram em virtude de engano justificado, o art. 42 do CDC traz uma verdadeira 

pena civil, para a qual se faz necessário o efetivo prejuízo. Esclarecendo o tema, a 

oportuna lição de Sérgio Cavalieri Filho: “No parágrafo único do art. 42, o CDC 

estipulou uma pena civil para o fornecedor que cobrar do consumidor quantia 

indevida, qual seja a devolução em dobro da quantia paga em excesso (...) O 

consumidor, todavia, só terá direito à devolução em dobro daquilo que efetivamente 

tiver pago em excesso, não bastando a simples cobrança, como no regime civil. (...) No 

Código de Defesa do Consumidor, a pena de cobrança indevida é bem mais rigorosa 

porque basta a cobrança indevida; não exige a má-fé, sequer culpa. Para se eximir da 

pena terá o fornecedor (credor) provar o engano justificável, e este só ocorre quando 

não houver dolo ou culpa. Não caracteriza engano justificável o erro de cálculo, falha 

na computação, mau funcionamento na máquina, demora do correio, etc.” (CAVALIERI 

FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p.170. 

Grifos do original). No que respeita à prescrição, tratando-se de relação de consumo, 

como dito, impõe-se aplicar o disposto no art. 27 do CDC, que estabelece o prazo 

prescricional de cinco anos. Neste sentido: 0039526-88.2008.8.19.0001 



(2009.001.51261) - APELAÇÃO - 1ª Ementa DES. CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ - 

Julgamento: 03/11/2009 – DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL. PLANO 

DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO ESTATUTO DO 

IDOSO. SUCESSIVOS REAJUSTES DE MENSALIDADE, INCLUSIVE POR FAIXA ETÁRIA. 

PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS REAJUSTADAS DE FORMA ABUSIVA. Mesmo para os 

contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei n.º 9.656/98, qualquer variação 

na contraprestação pecuniária para consumidores com mais de 60 anos de idade está 

sujeita à autorização prévia da ANS (art. 35-E da Lei n.º 9.656/98). Entretanto, verifica-

se que as mensalidades reajustadas de forma abusiva são anteriores ao prazo de 

prescrição quinquenal, o que impede a revisão e restituição do que foi pago 

indevidamente. Quanto às parcelas vencidas no curso do prazo qüinqüenal anterior à 

propositura da ação, os reajustes estão dentro dos índices autorizados pela ANS. 

Sentença que se mantém. Recurso improvido. Assim sendo, os indébitos devem ser 

restituídos, em dobro, com limitação ao prazo de cinco anos anteriores à propositura 

da ação, na forma do §1º do art. 219 do CPC, merecendo provimento o recurso da ré, 

neste tocante. Quanto ao recurso do adesivo, do autor, também está a merecer 

provimento. É que, como estabelece o art. 20 §3º do CPC, a regra para os processos em 

que há condenação é a fixação dos honorários de sucumbência em percentual da 

referida condenação. Na hipótese, não deve ser diferente. Conforme denota Theotonio 

Negrão, na obra “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª ed., 

ao referir-se ao dispositivo aludido, confira-se a nota nº 20: 30c, “Onde está escrito 

‘valor da condenação’, neste §3º, deve-se ler conteúdo econômico da causa (art. 258). 

Atrelando a base de cálculo dos honorários aos valores em jogo, terse- á parâmetro 

seguro e isonômico para sua fixação, sem variações de acordo com a natureza da 

demanda e conforme esta seja julgada procedente ou improcedente. Aliás, não faz 

sentido reservar ao advogado do autor cifra representativa de parte do benefício 

obtido em favor do seu cliente e destinar ao patrono do réu valor calculado em outras 

bases, que tragam como resultado final quantia menor do que aquela que seria 

recebida por seu adversário por ocasião do seu sucesso.” Nesta toada, verifica-se que a 

obrigação de fazer, que diz respeito à aplicação de reajustes previstos no contrato, nos 

mesmos percentuais aplicados aos empregados da ativa, a partir de agosto de 2001, 

possui valor econômico já incluído na condenação à devolução em dobro. Explica-se. O 

resultado do cumprimento da obrigação de fazer é a aplicação de um índice de 

reajuste tal que confere ao autor o direito de crédito referente ao que foi pago a maior. 

Por outro lado, a repetição em dobro tem por fundamento uma cobrança indevida, a 

qual nada mais é do que o conteúdo do preceito declaratório promanado no capítulo 

da sentença no qual restou estabelecido o direito de crédito, em consequência da 

determinação de aplicação do ajuste correto às prestações devidas pelo autor. Em 

outras palavras, a condenação à repetição em dobro incluiu o valor econômico da 

pretensão à obrigação de fazer, porque ambas dizem respeito ao mesmo crédito: o que 

foi pago indevidamente, por conta de um reajuste ilícito. Consequencia de tais 

constatações é que, data venia, não se trata a presente de uma hipótese em que deva 

ser descartado o preceito do art. 20, §3º do CPC, até porque não se trata de causa de 

valor pequeno ou inestimável, ou causa onde não tenha havido condenação, ou na 

qualtenha sido vencida a Fazenda Pública, tampouco se tratando de execução. Estas, 

sim, as circunstâncias estritas que autorizam que se excetue a aplicação do §3º do art. 

20, em favor de seu §4º. É de se acolher, portanto, o apelo do autor, fixando-se os 

honorários em 10% sobre o valor da condenação. Pelo exposto, voto pelo provimento 

parcial do primeiro recurso e pelo provimento do segundo, para afastar do crédito 

autoral as prestações referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação e 



retificar a fixação de honorários para 10% sobre o valor da condenação. Rio de Janeiro, 

10 de fevereiro de 2010. CUSTODIO DE BARROS TOSTES - Desembargador Relator 

 

181. RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ESGOTO SANITÁRIO. 

PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Controvérsia decidida com base no artigo 27 

do Código de Defesa do Consumidor, sem prequestionar dispositivo do Código Civil. 2. Tendo o 

Tribunal enfrentado e decidido a matéria concernente à prescrição, com fundamentação 

suficiente, não há ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. 3. A restituição de indébito 

de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 

205 do Código Civil. (Precedente da Primeira Seção) 4. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 

1.128.054; Proc. 2009/0047353-6; RJ; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; Julg. 

17/12/2009; DJE 08/02/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: RECURSO ESPECIAL Nº 1.128.054 - RJ (2009/0047353-6). 

RELATORA: MINISTRA ELIANA CALMON. RECORRENTE: COMPANHIA ESTADUAL DE 

ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE. ADVOGADO: ERIC CERANTE PESTRE E OUTRO(S). 

RECORRIDO: ATTÍLIO MILONE - ADVOGADO : FRANCISCO PADILHA NESI E OUTRO(S). 

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ESGOTO 

SANITÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. 1. Controvérsia decidida 

com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, sem prequestionar 

dispositivo do Código Civil. 2. Tendo o Tribunal enfrentado e decidido a matéria 

concernente à prescrição, com fundamentação suficiente, não há ofensa ao artigo 535 

do Código de Processo Civil. 3. A restituição de indébito de tarifas de água e esgoto 

sujeita-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código 

Civil. (Precedente da Primeira Seção) 4. Recurso especial desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 

Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça "A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Sr(a). 

Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros Castro Meira, Humberto Martins 

(Presidente), Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2009(Data do Julgamento). 

MINISTRA ELIANA CALMON – Relatora. RELATÓRIO - O EXMO. SR. MINISTRO ELIANA 

CALMON: Cuidam os autos de recurso especial, baseado na alínea "a" do permissivo 

constitucional, interposto pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE (fls. 

301 a 307) contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, com a seguinte ementa: AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E PEDIDO LIMINAR DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES DE TARIFAS DE 

ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DO 

SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO, SEM DOBRA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL 

(ARTIGO 27, DO CODECON). AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. (fls. 262). Aponta a recorrente contrariedade aos artigos 

535, II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o Tribunal a quo, mesmo após 

ter sido provocado por meio de embargos de declaração, não enfrentou a questão 

relativa a correta aplicação da prescrição trienal. Requer, para o caso de ficar 

superada a tese de omissão, seja analisada a contrariedade ao artigo 206, § 3º, IV e V, 

do Código Civil, que trata da prescrição trienal. O recurso não foi admitido (fls. 327 a 

333), subindo os autos a esta Corte por força de decisão proferida em agravo de 

instrumento. É o relatório. VOTOO EXMO. SR. MINISTRO ELIANA CALMON: O caso dos 

autos trata de ação ordinária com pedido de declaração de ser indevida a cobrança de 



tarifa de esgoto, bem como que se proceda a restituição do valor indevidamente 

cobrado. Julgada procedente a ação, foi determinada a restituição do indébito. A tese 

manifestada no presente recurso é de que haveria omissão no acórdão, pois o Tribunal 

a quo, mesmo após ter sido provocado por meio de embargos de declaração, não 

enfrentou a questão relativa a correta aplicação da prescrição trienal. Caso superada a 

tese de omissão, sustenta a recorrente contrariedade ao artigo 206, § 3º, IV e V, do 

Código Civil, que trata da prescrição trienal. Entende que o prazo prescricional para a 

restituição seria o de 03 (três) anos previsto no mencionado dispositivo do CC e não o 

de cinco anos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que o 

Tribunal de origem não decidiu a controvérsia com base no artigo 206, § 3º, IV e V, do 

Código Civil, tendo aplicado à espécie expressamente o artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, não tendo o acórdão proferido no julgamento da apelação e o 

Acórdão dos respectivos embargos de declaração analisado o tema relativo ao 

dispositivo do Código Civil mencionado, falta o indispensável prequestionamento, 

pressuposto de admissibilidade do especial. Também não se pode cogitar de omissão 

nos acórdãos recorridos. Embora a petição dos embargos de declaração tenha 

suscitado a questão (art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil), não estava obrigado o 

Tribunal a examiná-la, tendo em vista que não foi objeto das contrarrazões ao recurso 

de apelação, momento oportuno para o seu questionamento. Tendo o Tribunal 

enfrentado e decidido a matéria concernente à prescrição, com fundamentação 

suficiente, não se configura ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil. Por 

último, cumpre registrar que esta Corte, no REsp 1113403/RJ, Rel. Ministro TEORI 

ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 15/09/2009, 

entendeu que a restituição de indébito de tarifas de água e esgoto sujeita-se ao prazo 

prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil, não merecendo, 

de todos os modos, acolhida a tese recursal. Nego provimento ao recurso especial. 

SEÇÃO V 

Da Desconsideração da Personalidade Jurídica 

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato 

ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da 

pessoa jurídica provocados por má administração. 

Normas correlatas: Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66) - art. 134, inciso VII; e art. 

135. Novo Código Civil (Lei nº 10.406/02) - art. 50 e art. 1.642, incisos I e II. Lei nº 8.884/94 

(art. 18) - Lei Antitruste. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são 

subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. 

§ 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações 

decorrentes deste código. 

§ 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. 



§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, 

de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 

Julgados 

182. Desconsideração de personalidade jurídica perfeitamente pertinente, devido a prática de ato 

ilícito (execução de sentença de venda de imóvel de outrem). Aplicação do art. 28, da Lei nº 

8078/90, em virtude de impossibilidade de garantir a execução. Não provimento. (TJSP; AI 

994.09.278882-6; Ac. 4362094; Itapetininga; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ênio 

Santarelli Zuliani; Julg. 25/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

183. PRESCRIÇÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. DIFERENÇA DE RENDIMENTOS 

PRINCIPAL E JUROS CONTRATUAIS CAPITALIZAÇÃO MENSAL PRAZO PRESCRICIONAL IDÊNTICO 

AO DO VALOR PRINCIPAL QUE, NO CASO, É VINTENÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 178, § 

10º, III, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO ARTIGO 206 DO NOVO DIPLOMA CIVIL. 

INAPLICABILIDADE TAMPOUCO DO ARTIGO 445 DO CÓDIGO COMERCIAL, ESTE DESTINADO À 

DÍVIDAS ESPECIFICAS DE SEGMENTO ESPECÍFICO (EMPRESÁRIO). PRAZO QÜINQÜENAL DO CDC 

QUE TAMBÉM NÃO SE APLICA, SEJA POR SE TRATAR DE OMISSÃO DELIBERADA DO 

FORNECEDOR E NÃO VÍCIO DO SERVIÇO OU ACIDENTE DE CONSUMO, SEJA POR TER NORMA 

GERAL MAIS BENÉFICA AO CONSUMIDOR PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

AFASTADA -APELO PROVIDO PARA ESSE FIM. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. 

REMUNERAÇÃO DE CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANO VERÃO (1989). INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS DEPOSITÁRIAS. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO FEDERAL OU BANCO 

CENTRAL DO BRASIL IMPROPRIEDADE MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS FEDERAIS SOBRE 

CRÉDITOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO DESFIGURAM A RELAÇÃO CREDITÍCIA ENTRE OS 

DEPOSITANTES E AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEPOSITÁRIAS RESPONSABILIDADE DO BANCO 

DEPOSITÁRIO EM REMUNERAR CORRETAMENTE AS CADERNETAS DE POUPANÇA POR ELE 

ADMINISTRADAS LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MATÉRIA PACÍFICA EM TRIBUNAL 

SUPERIOR. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PESSOA JURÍDICA. COMPRA 

ATIVOS E PASSIVOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE 

PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE RENDIMENTOS NÃO DEPOSITADA EM CADERNETA DE 

POUPANÇA EM FEVEREIRO DE 1989 (PLANO "VERÃO") ATO ILÍCITO OCORRIDO NA GESTÃO 

ANTERIOR ALEGAÇÃO DA COMPRADORA DE QUE NÃO TERIA OCORRIDO SUCESSÃO 

INSUBSISTÊNCIA. Irrelevância da espécie de reestruturação organizacional da sociedade em 

liquidação ou da natureza da transferência de seu patrimônio à compradora Existência de 

cláusula contratual em que sociedade liqüidanda se obriga a indenizar a instituição financeira 

compradora por quaisquer prejuízos decorrentes de ações ou omissões ocorridos em sua gestão 

Legitimidade passiva reconhecida Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Pessoa 

jurídica. Compra ativos e passivos de instituição financeira em liquidação extrajudicial Pedido 

de pagamento da diferença de rendimentos não depositada em caderneta de poupança em 

fevereiro de 1989 (Plano "Verão"). Ato ilícito ocorrido na gestão anterior. Alegação da 

compradora de que não teria ocorrido sucessão Irrelevância da espécie de reestruturação 

organizacional da sociedade em liquidação ou da natureza da transferência de seu patrimônio à 

compradora. Aplicação da legislação consumerista (Súmula n. 297, STJ). Possibilidade da 

desconsideração da personalidade jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao 

ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (art. 28, § 5o, do CDC) Legitimidade 

passiva reconhecida Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. Pedido de pagamento 

da diferença de rendimentos não depositada em caderneta de poupança em fevereiro de 1989 

(Plano "Verão"). Ato ilícito ocorrido na gestão da sociedade liqüidanda. Sucessão de dívidas por 

aquisição do ativo da empresa primitiva, então sob intervenção e ora em liquidação 



extrajudicial Ausência de documentos indicadores da extensão da operação em relação ao 

estabelecimento empresaria^ bem como a existência de notificação tempestiva aos credores 

então existentes Incidência do art. 52, VIII, do Decreto-Lei n. 7.661/45, por força do art. 34 da 

Lei n. 6.024/74. Ineficácia do trespasse em relação à massa. Solidariedade passiva entre o 

adquirente e o primitivo devedor (art. 1.146, do Código Civil de 2002) -Legitimidade passiva 

reconhecida. Preliminar rejeitada. DIREITO ADQUIRIDO. Plano econômico. Legalidade. Art. 6o, § 

2o, da LICC -contrato que vigorava entre as partes, não podendo ser atingido por normas 

posterior, sob pena de violação ao direito adquirido. Possibilidade jurídica do pedido. Matéria 

pacífica em Tribunal Superior Cobrança procedente (art. 515, § 3o, do CPC). CORREÇÃO 

MONETÁRIA. Caderneta de poupança. Plano Verão. Diferença de rendimentos. Incidência dos 

percentuais de 42,72% ao mês de fevereiro de 1989, e 10,14% ao mês de março de 1989, reflexo 

da variação do IPC-IBGE relativo aos períodos de janeiro e fevereiro do mesmo ano. 

Inaplicabüidade de norma posterior a contrato já em vigor, com índice inferior. Observância ao 

direito adquirido do poupador, com condenação da depositária em restituir a diferença 

apurada. Cobrança procedente (art. 515, § 3º, do CPC) CORREÇÃO MONETÁRIA. Caderneta de 

poupança. Diferença de rendimentos apurada Plano Verão Atualização Incidência da Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça índices oficiais empregados que não traduzem prejuízo ao banco 

Inadimplemento contratual observado. Entendimento da 19a Câmara de Direito Privado nesse 

sentido e da maioria das Câmaras da Seção de Direito Privado do E. TJSP. Cobrança procedente 

(art. 515, § 3o, do CPC). JUROS DE MORA. Termo inicial. Citação válida. Entendimento 

pacificado pelo plenário do E. STJ. Cobrança procedente (art. 515, § 3o, do CPC. (TJSP; APL 

991.09.093832-2; Ac. 4355460; São Caetano do Sul; Décima Nona Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 02/02/2010; DJESP 30/03/2010) 

 

184. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO EMPREGADOR. POSSIBILIDADADE. A Lei autoriza aplicar à 

dívida ativa da Fazenda Pública não tributária dispositivos relativos à responsabilidade, 

previstos em outras legislações (art. 4º, § 2º, da Lei nº 6.830/80), o que inclui o art. 50, do 

Código Civil brasileiro e ainda o art. 28, do Código de Defesa do Consumidor. A empresa que 

sofre autuação administrativa pelo descumprimento de normas legais, não pode utilizar a 

personalidade jurídica e a ausência de bens próprios, para premiar a torpeza de seus 

administradores. Como as sociedades comerciais e civis são constituídas para a consecução de 

objetos lícitos, constituem desvios desse objeto a prática de infrações administrativas ou penais, 

sendo possível, inclusive, reconhecer que, nesses casos, a responsabilidade dos administradores 

relapsos ou 17294/2009 AP 04980-2008-002-12-00-2 -2fraudadores da Lei, deve até se antepor 

à responsabilidade da própria sociedade, porquanto a atitude dolosa dos integrantes do quadro 

social, deve ser primeiro por eles mesmos suportada, para que as normas cominatórias atinjam 

seu mister, que é o de impor condutas omissas ou comissivas determinadas e cuja repercussão 

nas sociedades civis ou comerciais, depende de comando de seus dirigentes. Recurso fazendário 

provido para se determinar o redirecionamento da execução contra os sócios da executada. 

(TRT 12ª R.; AP 04980-2008-002-12-00-2; Sexta Câmara; Rel. Juiz José Ernesto Manzi; Julg. 

08/03/2010; DOESC 04/03/2010) 

 

185. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO CELEBRADO, FIGURANDO NELE COMO 

FIADORES PESSOAS CASADAS, SEM A OBTENÇÃO DA OUTORGA UXÓRIA. FIANÇA ANULADA EM 

AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR CÔNJUGE DO FIADOR CONTRA A LOCADORA. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MOVIDA PELA LOCADORA CONTRA A ADMINISTRADORA 

DE SEU IMÓVEL. Prescrição inocorrente, eis que seu termo inicial se deu com o nascimento da 

pretensão, ou seja, quando a fiança foi declarada nula e daí resultou o prejuízo irremediável da 

locadora. Óbvia obrigação da administradora de providenciar a presença, como fiadores, de 



marido e mulher, sem o que a fiança seria nula. Inexistência de qualquer prova de que tal 

obrigação não lhe competia (art. 333, II, do CPC). Danos bem arbitrados, ou seja, os aluguéis 

não pagos e os honorários que a locadora teve de pagar ao seu advogado para defendê-la na 

ação de nu/idade da fiança. Empresa administradora liquidada e sem ativo Possibilidade de 

desconsideração da personalidade jurídica com esteio no art. 28, § 5", do CDC. Apelação da ré 

não provida e apelação da autora provida. A teoria maior da desconsideração, regra geral no 

sistema. (TJSP; APL 990.09.262521-7; Ac. 4305777; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Romeu Ricupero; Julg. 04/02/2010; DJESP 02/03/2010) 

 

186. PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. PESSOA 

JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. A responsabilização pessoal dos 

administradores de associação, pessoa jurídica de natureza privada sem fins lucrativos, e cujos 

membros não são remunerados, Só é possível quando comprovada a prática de atos ilícitos de 

que trata o art. 50 do Código Civil de 2002. Convém lembrar que, nos termos do caput, do art. 

28, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, subsidiariamente, às relações de trabalho, o 

juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da Lei, fato ou ato ilícito ou 

violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando 

houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica 

provocados por má administração. Não restando configuradas quaisquer das hipóteses acima 

no caso vertente, o pedido em comento deve ser rejeitado. Agravo de petição desprovido (TRT 

3ª R.; AP 488/2007-059-03-00.7; Setima Turma; Relª Desª Alice Monteiro de Barros; DJEMG 

25/02/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TRT 3ª R.; 488/2007-059-03-00.7; Setima Turma; Relª Desª Alice 

Monteiro de Barros; DEJMG25/02/2010) Processo : 00488-2007-059-03-00-7 AP Data 

da Sessão : 04/02/2010 - Data da Publicação : 25/02/2010. Órgão Julgador : Setima 

Turma Juiz Relator : Des. Alice Monteiro de Barros Juiz Revisor : Juiza Convocada Taisa 

Maria M. de Lima TRT-AP-00488-2007-059-03-00-7 PODER JUDICIÁRIO. Agravante: 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS NO 

ESTADO DE MINAS GERAIS SINDEC/MG. Agravada: ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA RIO 

DOCE - EMENTA: PENHORA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE 

ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS. A 

responsabilização pessoal dos administradores de associação, pessoa jurídica de 

natureza privada sem fins lucrativos, e cujos membros não são remunerados, Só é 

possível quando comprovada a prática de atos ilícitos de que trata o art. 50 do Código 

Civil de 2002. Convém lembrar que, nos termos do caput, do art. 28, do Código de 

Defesa do Consumidor, aplicável, subsidiariamente, às relações de trabalho, o juiz 

poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do 

consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato 

ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será 

efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade 

da pessoa jurídica provocados por má administração? Não restando configuradas 

quaisquer das hipóteses acima no caso vertente, o pedido em comento deve ser 

rejeitado. Agravo de petição desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes 

autos de Agravo de Petição, em que figuram, como agravante, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS NO ESTADO DE MINAS 

GERAIS SINDEC/MG e, como agravada, ASSOCIAÇÃO FERROVIÁRIA RIO DOCE. 

RELATÓRIO Trata-se de Agravo de Petição interposto pelo SINDICATO DOS 

TRABALHADORES EM ENTIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS NO ESTADO DE MINAS 



GERAIS SINDEC/MG em face da execução promovida contra a ASSOCIAÇÃO 

FERROVIÁRIA RIO DOCE que tramita perante a 1a. Vara do Trabalho de Governador 

Valadares. Pretende o Sindicato-autor a apreciação dos pedidos de satisfação do 

débito exequendo, a fim de que seja deferida, alternativamente, a penhora de 30% 

sobre o faturamento da empresa ou 30% sobre a renda líquida, a expedição de ofício à 

CVRD para se pronunciar sobre a doação definitiva do terreno, a desconsideração da 

personalidade jurídica da Associação, bem como seja expedido ofício ao MPT a fim de 

que sejam penalizados "os diretores do clube ante a administração irregular" (sic). O 

apelo não foi contraminutado (f. 558). Dispensado o parecer escrito da d. 

Procuradoria, porque ausente interesse público. É o relatório. VOTO Conheço do 

agravo, porque atendidos os pressupostos de sua admissibilidade. MÉRITO A presente 

execução vem se arrastando desde abril de 2008, com infrutíferas tentativas por parte 

do Sindicato-autor para satisfação do débito exequendo da ordem de R$148.741,42. 

Compulsando-se os autos, verifica-se que após ter sido citada a reclamada Associação 

Ferroviária Rio Doce, esta não pagou o débito, tampouco garantiu a execução (f. 443). 

A tentativa de se efetuar bloqueio de valores via BACEN JUD não logrou êxito, 

conforme se verifica de f. 444/446. Expedidos ofícios à Companhia Vale do Rio Doce e à 

Associação dos Aposentados da Vale do Rio Doce (APOSVALE), para informarem ao 

Juízo se tais empresas repassavam crédito à executada (Associação Ferroviária Rio 

Doce), ambas se manifestaram nos autos. A APOSVALE, à f. 460, alegou que o único 

vínculo que possuía com a ré era o repasse mensal da quantia de R$300,00, referente 

ao contrato firmado com a entidade para a utilização das piscinas do clube (f. 460). Por 

sua vez, a VALE peticionou à f. 471, informando que o repasse de créditos à executada, 

a título de mensalidades descontadas na folha de pagamento de seus empregados 

associados, remontava R$1.340,66 por mês. Tendo em vista o pequeno valor 

repassado à executada em relação ao débito exequendo, o autor foi intimado para 

fornecer meios para prosseguimento da execução (f. 472). A pedido do autor, foi 

deferida a realização de perícia para apuração da renda média mensal da APOSVALE. 

Concluiu o peito que a disponibilidade de caixa da referida empresa era de apenas 

R$924,66 mensais, à exceção das mensalidades atrasadas no montante de R$6.703,30 

que a associação tinha o direito a receber da Vale (f. 492/519). Assim sendo, a Juíza de 

origem proferiu o seguinte despacho: "... uma vez que o laudo pericial apurou a renda 

líquida de apenas R$924,66, e que eventual penhora de 30% deste valor (R$308,22) 

seria insignificante em relação ao montante do débito exequendo (R$148.730,36)". Foi 

indeferido, assim, o pedido de constrição dos valores repassados ao clube (f. 520). 

Anexado aos autos pelo Sindicato o registro atualizado do imóvel onde se situa a 

executada, para penhora (f. 490/492), a MM. Juíza da execução não autorizou a 

constrição, em virtude do fato de que o bem pertencia à Companhia Vale do Rio Doce, 

a qual não figurava como parte nos presentes autos (f. 520). Solicitou o reclamante ao 

Juízo a expedição de ofício à CVRD, para informar se o terreno concedido à associação 

era temporário ou definitivo. O pedido foi negado à f. 532, "ante a patente 

comprovação de que o imóvel pertence à Vale S.A. que não é ré no presente processo" 

(f. 532). O autor insistiu, então, na penhora de 30% sobre o faturamento da empresa 

ou 30% sobre a sua renda líquida, ou ainda, fosse levado à praça o terreno doado ao 

clube, posto que realizada tal doação em caráter definitivo, "vez que a posse do clube 

já ultrapassa os 20 anos" (f. 534/535). A MM. Juíza indeferiu o pedido, ficando 

mantido o despacho de f. 532. O autor requereu a desconsideração da pessoa jurídica 

da executada, o que foi indeferido, "por se tratar de associação sem fins lucrativos, a 

menos que seus diretores a usem de instrumento para a prática de atos ilícitos ou 

abusivos, o que não consta dos autos" (f. 541). Requerida a expedição de ofício ao 



Ministério Público do Trabalho para acompanhar o processo em tela, o pleito foi 

negado, "por não vislumbrar no caso direitos coletivos ou difusos que reclamem a 

intervenção daquele órgão" (f. 546). O autor interpôs, então, Agravo de Petição às f. 

548/556, reiterando todos os pedidos arrolados acima, a fim de que a execução possa 

ter prosseguimento. Ocorre que, como relatado alhures, não há como autorizar os 

pedidos efetuados pelo Sindicato, na tentativa de satisfação do débito exequendo. É 

certo que a penhora sobre faturamento da empresa ou sobre a sua renda líquida é 

perfeitamente viável, conforme previsão contida na Súmula n. 417, inciso I, do TST. 

Entretanto, no caso em tela foi realizada até mesmo prova técnica para verificação 

acerca dos valores alusivos ao repasse mensal à ré pela Vale S.A., a qual confirmou a 

disponibilidade de caixa de tão-somente R$924,66 mensais. Dessa forma, e como bem 

pontuou o MM. Juízo a quo é, de fato, inexpressiva a penhora de R$300,00 mensais 

(30%) diante do montante elevado do débito exequendo (R$148.730,36). Por sua vez, 

relativamente à questão atinente ao terreno onde se encontra situada a ré, não logrou 

o Sindicato-autor comprovar que o referido imóvel foi-lhe cedido a título de doação 

pela Vale S.A. O simples fato de não ter sido comprovada nos autos a existência de um 

contrato de locação entre a Vale e a executada não autoriza a penhora do referido 

bem. Ademais, o registro anexado à f. 491 (matrícula n. 29.794) revela que a 

Companhia Vale do Rio Doce, empresa que não integrou o pólo passivo da ação, figura 

como proprietária do referido imóvel. Logo, não poderia o bem em questão constituir 

objeto de penhora. No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, não há 

que se falar em responsabilidade dos administradores da associação, por constituir 

pessoa jurídica de natureza privada sem fins lucrativos, e cujos membros não são 

remunerados, salvo prova de que tenham praticado os atos ilícitos de que trata o art. 

50 do Código Civil de 2002. Convém lembrar que, nos termos do caput, do art. 28, do 

Código de Defesa do Consumidor, aplicável, subsidiariamente, às relações de trabalho, 

"O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 

detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, 

fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração 

também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento 

ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração". Na mesma 

direção preceitua o art. 50 do Código Civil de 2002, verbis: "Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas 

relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou 

sócios da pessoa jurídica". Logo, para que seja possível a responsabilização pessoal dos 

administradores da associação, é necessária a comprovação nos autos de que eles 

tivessem cometido ato ilícito no intuito de fraudar a lei ou lesar terceiros, fosse por 

abuso de poder, desvio de finalidade e confusão patrimonial, ou, ainda, comprovada a 

má administração que resultasse na inatividade da pessoa, o que não restou provado 

na hipótese vertente. Por fim, no que se refere à expedição de ofícios ao Ministério 

Público do Trabalho, a fim de que sejam penalizados "os diretores do clube ante a 

administração irregular" (sic), a medida revela-se inócua, uma vez que não produzirá 

qualquer efeito prático no tocante à satisfação do débito exequendo. Nego provimento 

ao Agravo de Petição interposto. CONCLUSÃO Conheço, mas nego provimento ao 

Agravo de Petição interposto pelo Sindicato-autor. FUNDAMENTOS PELOS QUAIS, O 

Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região, por sua 7a. Turma, unanimemente, 

conheceu, mas negou provimento ao Agravo de Petição interposto pelo Sindicato-

autor. Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2010. ALICE MONTEIRO DE BARROS - Relatora 



CAPÍTULO V 

 Das Práticas Comerciais 

SEÇÃO I  

Das Disposições Gerais 

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as 

pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

Norma correlata: Súmula do TJRJ nº 129 

Julgados 

187. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 

29 E 51, IV, DO CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA LEI 

CONSUMERISTA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DOS DIREITOS DE 

LAVRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES. I. Embora rejeitados os Embargos de Declaração, verifica-se que a matéria em 

exame foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu 

pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do 

recorrente. A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos 

adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, 

um a um, os argumentos utilizados pela parte. II. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 

8.078/90, já que não restou caracterizada a relação de consumo, em decorrência, 

principalmente, da natureza do negócio jurídico (contrato de promessa de compra e venda e 

cessão dos direitos de lavra) entabulado entre a ora recorrida COMPANHIA SIDERÚRGICA 

NACIONAL - CSN e NOVA PRÓSPERA MINERAÇÃO S/A E OUTROS, que deu origem ao título 

executivo em questão, porquanto ausente a figura do fornecedor. III. Na linha da jurisprudência 

deste Tribunal, a revisão do valor dos honorários advocatícios só é possível quando este se 

mostrar ínfimo ou exorbitante, o que se verifica no presente caso. lV. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para minorar os honorários advocatícios. (STJ; 

REsp 761.082; Proc. 2005/0102258-6; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 

03/09/2009; DJE 30/09/2009) 

 

188. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. 

ART. 29, CDC. PRÁTICA PREVISTA PELO ART. 54, CDC. VULNERABILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. 

LOCALIDADE DIVERSA DE ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, exposta às práticas previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, 

configura consumidor por equiparação (art. 29, CDC). Entretanto, a doutrina e a jurisprudência 

vêm entendendo que, para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação 

contratual é imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de 

destinatário final. Configurada a vulnerabilidade da parte e sua exposição a uma das práticas 

previstas pelos arts. 30 a 54, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor (art. 29). Nos 

termos do art. 54 do CDC, o contrato firmado pelas partes configura contrato de adesão, logo, o 

agravado goza da proteção contratual preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor. A 

expressão "entre outras", presente no art. 51 do CDC, demonstra claramente que as hipóteses 

de cláusulas abusivas foram enunciadas de forma não-taxativa. Dessa forma, consoante 

entendimento da secretaria de direito econômico do Ministério da Justiça (sde-mj), as cláusulas 



que "elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele 

onde reside o consumidor" devem se consideradas abusivas e, por conseqüência, nulas de pleno 

direito. (TJMG; AGIN 1.0702.08.521051-7/0011; Uberlândia; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. 

Des. Elpidio Donizetti; Julg. 24/11/2009; DJEMG 18/12/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AGIN 1.0702.08.521051-7/001(1); Uberlândia; Décima 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Elpidio Donizetti; Julg. 24/11/2009; DJEMG 18/12/2009) 

EMENTA: EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - CONTRATO DE ADESÃO - CONSUMIDOR POR 

EQUIPARAÇÃO - ART. 29, CDC - PRÁTICA PREVISTA PELO ART. 54, CDC - 

VULNERABILIDADE - ELEIÇÃO DE FORO - LOCALIDADE DIVERSA DE ONDE RESIDE O 

CONSUMIDOR - CLÁUSULA ABUSIVA - NULIDADE.Qualquer pessoa, física ou jurídica, 

exposta às práticas previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, configura consumidor por 

equiparação (art. 29, CDC). Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo 

que, para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação contratual é 

imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de destinatário 

final. Configurada a vulnerabilidade da parte e sua exposição a uma das práticas 

previstas pelos arts. 30 a 54, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor (art. 29). 

Nos termos do art. 54 do CDC, o contrato firmado pelas partes configura contrato de 

adesão, logo, o agravado goza da proteção contratual preceituada pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A expressão "entre outras", presente no art. 51 do CDC, 

demonstra claramente que as hipóteses de cláusulas abusivas foram enunciadas de 

forma não-taxativa. Dessa forma, consoante entendimento da Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SDE-MJ), as cláusulas que "elejam foro para 

dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o 

consumidor" devem se consideradas abusivas e, por conseqüência, nulas de pleno 

direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0702.08.521051-7/001 - COMARCA DE 

UBERLÂNDIA - AGRAVANTE(S): DANONE LTDA - AGRAVADO(A)(S): DISTRIBUIDORA 

PIERROTI SILVA LTDA ME (MICROEMPRESA) - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELPÍDIO 

DONIZETTI – ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., 

na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo Horizonte, 24 de novembro de 

2009. DES. ELPÍDIO DONIZETTI – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. ELPÍDIO 

DONIZETTI: VOTO - Danone Ltda., qualificada nos autos, interpôs agravo de 

instrumento, com pedido de efeito suspensivo [rectius: tutela antecipada recursal] 

contra decisão proferida pelo juiz de direito da 4ª vara cível da comarca de Uberlândia 

(reproduzida às f. 82-83-TJ), a qual, nos autos da exceção de incompetência oposta em 

face de Distribuidora Pierroti Silva Ltda. Microempresa julgou-a improcedente, 

confirmando a competência do juízo da 4ª vara cível da comarca de Uberlândia para 

processar e julgar o feito. Em síntese, a recorrente alega que: a) - as partes elegeram, 

livremente, o foro da comarca de São Paulo, capital, para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes dos contratos celebrados; b) - a invalidação da cláusula de eleição de foro, 

sob o único fundamento de que o contrato no qual ela se insere é de adesão, já foi 

afastada pela jurisprudência. Arremata requerendo a concessão de efeito suspensivo 

[rectius: tutela antecipada recursal] e, ao final, o provimento do agravo para reformar 

a decisão agravada. Às fls. 90-95-TJ, foi deferida a formação do agravo e indeferido, 

contudo, o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravada apresentou 

contrarrazões ao recurso (f. 99-103-TJ), pugnando pela manutenção da decisão 

agravada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. À guisa 

de motivação, permito-me reportar à fundamentação expendida quando da análise do 



pedido de antecipação da tutela recursal: "Dispõe o art. 111 do CPC que: Art. 111. A 

competência em razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das 

partes; mas estas podem modificar a competência em razão do valor e do território, 

elegendo o foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. § 1º. 

O acordo, porém, só produz efeito, quando constar de contrato escrito e aludir 

expressamente a determinado negócio jurídico. § 2º. O foro contratual obriga os 

herdeiros e sucessores das partes. Com fulcro nesse dispositivo legal, o STF editou a 

Súmula nº 335, com o seguinte teor: É valida a cláusula de eleição do foro para os 

processos oriundos do contrato. Todavia, inicialmente, cabe analisar a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso. Dispõe o art. 29 do CDC que: Art. 29. Para os 

fins deste capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas, 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. "O consumidor é, então, não 

apenas aquele que 'adquire ou utiliza o produto ou serviço' (art. 2º), mas igualmente 

as pessoas 'expostas às práticas' previstas no Código (art. 29)" (Código de Defesa do 

Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 7ª 

edição, p. 227). Dessa forma, qualquer pessoa, física ou jurídica, exposta às práticas 

previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, configura consumidor por equiparação. Nesse 

sentido: "A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido de somente admitir a 

aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária excepcionalmente, quando evidenciada 

a sua vulnerabilidade no caso concreto; ou por equiparação, nas situações previstas 

pelos arts. 17 e 29 do CDC." (REsp 684.613/SP - Rel. Min. Nancy Andrigh - 3ª Turma - 

STJ - j. 21.06.2005) Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, 

para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação contratual é 

imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de destinatário 

final. Vale transcrever a lição de Cláudia Lima Marques: "No caso de extensão do 

campo de aplicação do CDC face ao art. 29, a vulnerabilidade continua sendo elemento 

essencial, superado, apenas, foi o critério da destinação final. Mesmo não sendo 

destinatário final (fático ou econômico) do produto ou serviço, pode o agente 

econômico ou profissional liberal vir a ser beneficiado das normas tutelares do CDC 

enquanto consumidor equiparado. Isto porque, concentrado talvez nesta 

vulnerabilidade fática, instituiu o legislador brasileiro três normas de extensão do 

campo de aplicação pessoal do CDC. (...)" (Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 3 ed., Revista dos Tribunais, p. 155). Nesse sentido: "Ao profissional, que 

não é destinatário final de produto ou serviço, para atrair a aplicação dos artigos 29 a 

54, do Código de Defesa do Consumidor, incumbe provar, cabalmente, a sua 

vulnerabilidade." (AI 372.657-4 - Rel. Mauro Soares de Freitas - 3ª Câmara Cível - 

TAMG - j. 07.08.2002) "O agente econômico, ainda que não seja destinatário final do 

bem, pode ser equiparado a consumidor, nos termos do art. 29 do CDC, desde que 

demonstrada sua vulnerabilidade." (AI 462.299-9 - Rel. Juiz Irmar Ferreira Campos - 9ª 

Câmara Cível - TAMG - j. 13.08.2004). Ora, patente é a vulnerabilidade do agravado 

perante a agravante. Esta é conhecida por ser uma das maiores empresas de laticínios 

presentes no Brasil, detentora de um capital social no valor de R$122.929.170,50 

(cento e vinte e dois milhões, novecentos e vinte e nove mil, cento e setenta reais e 

cinqüenta centavos) - conforme consta do contrato social (f. 22-31-TJ), enquanto o 

agravado é uma Microempresa. Por outro lado, nos termos do art. 54 do CDC, o 

contrato firmado pelas partes configura contrato de adesão, logo, o agravado goza da 

proteção contratual preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 29). Do 

aditivo ao contrato de distribuição, representação comercial, transporte e 

merchandising celebrado entre as partes (f. 51-66-TJ) consta a cláusula 82, a qual 

dispõe que: 82 - Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como 



competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro, ainda que se trate de foro privilegiado. Haja 

vista que a exceção de incompetência - da qual se originou este agravo de instrumento 

- foi oposta em ação de indenização por meio da qual o agravado visa o cumprimento 

do contrato, a cláusula acima transcrita deveria ser obedecida. Entretanto, como o 

CDC é aplicável ao caso dos autos, tal cláusula deve ser reputada nula de pleno direito. 

Isso porque a expressão "entre outras", presente no art. 51 do CDC, demonstra 

claramente que tal artigo enunciou as hipóteses de cláusulas abusivas de forma 

exemplificativa - artigo aplicável ao caso em face de, como já explanado, o agravado 

ser consumidor por equiparação. Por outro lado, tendo em vista a experiência dos 

órgãos de proteção ao consumidor e dos Tribunais do país, a Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça (SDE-MJ) editou a Portaria nº 4, de 13.03.98, a qual 

estabelece um rol exemplificativo de cláusulas abusivas. Segundo essa portaria, dentre 

outras, são consideradas abusivas as cláusulas que: "8 - elejam foro para dirimir 

conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele onde reside o 

consumidor" Vale ressaltar que as cláusulas enunciadas por essa portaria não têm 

efeito vinculante, todavia servem de balizamento para definição das hipóteses 

concretas de cláusulas abusivas. Vale, ainda, transcrever a lição de Nelson Nery Júnior 

(Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Ed. 

Forense Universitária, 7ª edição, p. 505) sobre o tema: "A cláusula de eleição de foro 

em cláusulas contratuais gerais ou em contrato de adesão é, in abstrato, abusiva 

porque se traduz em dificuldade de defesa para o consumidor. Nada obstante seja 

lícita a eleição de foro, em se tratando de competência relativa, por autorização do 

Direito Processual, a questão deve ser analisada à luz do Direito Material porque 

objeto de estipulação negocial em contrato de consumo. Como a cláusula abusiva é 

nula de pleno direito (CDC, art. 51), deve ser reconhecida essa nulidade de ofício pelo 

juiz, independentemente de requerimento da parte ou interessado. O reconhecimento 

ex offício do vício acarreta a nulificação da cláusula. Por ter sido declarada nula, a 

cláusula não pode ter eficácia. Assim procedendo, o juiz não estará declarando de 

ofício a incompetência relativa, motivo pelo qual não é aplicável à hipótese o verbete 

nº 33 da Súmula da jurisprudência dominante no STJ." Nesse sentido: CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ADESÃO - 

APLICAÇÃO - FORO DE ELEIÇÃO - DOMICÍLIO DO RÉU. Tratando-se de contrato de 

adesão e reconhecida a relação de consumo entre a instituição financeira e a empresa 

devedora (pessoa jurídica), ainda que a título de equiparação, consoante disposto no 

art. 29 da Lei nº 8.078/90, é ineficaz e abusiva a cláusula que estipula foro de eleição, 

afrontando o art. 51 do mesmo Diploma Legal. (CC 365.132-1 - Rel. Juiz Edílson 

Fernandes - 3ª Câmara Cível - TAMG - j. 28.08.2002). FORO DE ELEIÇÃO - CONTRATO 

DE ADESÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A PRÁTICAS 

COMERCIAIS ABUSIVAS - VULNERABILIDADE - CLÁUSULA INEFICAZ E ABUSIVA - ART. 

51, CDC. Tratando-se de contrato de adesão e relação de consumo é ineficaz e abusiva 

a cláusula que estipula foro de eleição afrontando o artigo 51 do Código de Defesa do 

Consumidor e reconhecida essa ineficácia deverá ser declinada a competência para o 

domicílio do consumidor. Só uma interpretação teleológica da norma do art. 2º 

permitirá definir quem são os consumidores no sistema do CDC. Mas além dos 

consumidores stricto sensu, conhece o CDC os consumidores equiparados, os quais por 

determinação legal merecem a proteção especial de suas regras. Trata-se de um 

sistema tutelar que prevê exceções em seu campo de aplicação sempre que a pessoa 

física ou jurídica preencher as qualidades objetivas de seu conceito e as qualidades 



subjetivas (vulnerabilidade), mesmo que não preencha a de destinatário final 

econômico do produto ou serviço. (AI 377.508-6 - Rel. Juiz Alvimar de Ávila - 4ª Câmara 

Cível - TAMG - j. 28.08.2002)" Com tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

mantendo, via de conseqüência, a decisão agravada. Custas recursais ao final, pela 

parte sucumbente. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): 

FABIO MAIA VIANI e ARNALDO MACIEL. SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 1.0702.08.521051-7/001 

 

189. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE DE TRECEIRO. PRESCRIÇÃO. ART. 27 E 29 DO CDC. NÃO 

VERIFICAÇÃO -APELAÇÃO PROVIDA. Tratando-se de relação de consumo ainda que por 

equiparação e havendo prazo específico no CDC, aplica-se a prescrição deste diploma. -O prazo 

de cinco anos previsto pelo art. 27 do CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do NCC, 

se no caso houver relação de consumo ainda que por equiparação. -Recurso conhecido e 

provido. (TJMG; APCV 1.0024.06.200921-2/0011; Belo Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; 

Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 08/10/2009; DJEMG 24/11/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.06.200921-2/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 08/10/2009; DJEMG 

24/11/2009) EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL- APELAÇÃO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FRAUDE DE TRECEIRO - PRESCRIÇÃO 

- ART. 27 E 29 DO CDC - NÃO VERIFICAÇÃO -APELAÇÃO PROVIDA -Tratando-se de 

relação de consumo ainda que por equiparação e havendo prazo específico no CDC, 

aplica-se a prescrição deste diploma. -O prazo de cinco anos previsto pelo art. 27 do 

CDC tem prevalência sobre o previsto no art. 206 do NCC, se no caso houver relação de 

consumo ainda que por equiparação.-Recurso conhecido e provido. APELAÇÃO CÍVEL 

N° 1.0024.06.200921-2/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): DALVA 

REZENDE MOREIRA - APELADO(A)(S): DMA DISTRIBUIDORA LTDA - RELATORA: EXMª. 

SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 

17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando 

neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo 

Horizonte, 08 de outubro de 2009. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – Relatora: 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS - A SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO: VOTO - RELATÓRIO: 

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dalva Rezende Moreira, nos autos da 

ação de indenização por danos morais ajuizada contra DMA Distribuidora Ltda, em 

cuja sentença foi julgado prescrito o direito pleiteado, com o seguinte dispositivo (fl. 

128): "Ante o exposto, declaro prescrita a pretensão da autora quanto ao 

ressarcimento civil buscado nestes autos, julgando extinto o feito com resolução de 

mérito, ficando prejudicada a liminar concedida, bem como a análise da denunciação 

da lide. Condeno a autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$1.000,00 (um mil reais), todavia suspensa a exigibilidade em face da 

gratuidade de justiça, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50." A apelante Dalva 

Rezende Moreira discorda e no seu recurso de fl. 130/145, pede a reforma da sentença, 

sustentando que ao caso aplica-se o prazo prescricional previsto no §2º do art. 3º do 

CDC, que prevê prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Sustentou, também, que o caso 

trata-se de relação bancária e financeira, envolvendo créditos e débitos e que, 

conforme entendimento do STJ, também são regidas pelas normas do CDC. A DMA 

Distribuidora Ltda, nas contrarrazões de fl. 150/155, pede a manutenção da sentença, 



alegando que a apelante não tem razão nos tópicos em que ataca a sentença porque a 

instituição bancária contra a qual foram sacados vários cheques em nome da autora, 

fornecedora do serviço bancário discutido, não figura no pólo passivo da ação, não 

sendo aplicáveis ao caso as regras de prescrição previstas no art. 27 do CDC. É o 

relatório. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: Conheço do recurso da autora porque próprio e 

tempestivo, ressaltando que a recorrente está sob o pálio da gratuidade judiciária, 

conforme decisão de fl. 129. PRELIMINAR: Não há preliminares a serem decididas. 

PREJUDICIAL DE MÉRITO/PRESCRIÇÃO: O M.M. Juiz, na sentença, acolheu a prejudicial 

de prescrição arguida pela ré, ora apelada, sustentando na sentença que o direito da 

apelante estaria prescrito conforme art. 206, §3º do NCC. A apelante sustenta que, 

tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional a ser aplicado é aquele 

previsto no art. 27 do CDC. Tenho que assiste razão à apelante. O art. 27 do CDC e o 

art. 206 § 3º, V do NCC, assim dispõem: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão 

à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção 

II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e 

de sua autoria." "Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) V - a pretensão de 

reparação civil;"  Inicialmente, necessário ressaltar que a relação existente entre as 

partes tem natureza de consumo. Para evitar qualquer discussão em torno do tema, 

mister acentuar que, na relação que ora se discute, os três requisitos hábeis a ensejar o 

enquadramento da demanda na seara consumerista estão presentes: a) a apelante é 

fornecedora de produtos varejista, o que está implícito na própria natureza do 

fornecimento; b) a apelante é consumidora por suposta equiparação, por ter seu nome 

negativado pela apelada, por aquisição de produtos em seu nome (CDC, art. 29); c) a 

apelada é pessoa jurídica fornecedora de produtos. (CDC, art. 3º). Sobre o tema ensina 

a doutrina: 'As relações de consumo nada mais são do que relações jurídicas por 

excelência, pressupondo, por conseguinte, dois pólos de interesse: o consumidor-

fornecedor e a coisa, objeto desses interesses. No caso, mais precisamente, e 

consoante ditado pelo CDC, tal objeto consiste em produtos e serviços.' (José Geraldo 

Brito Filomeno, Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - Comentados pelos autores 

do anteprojeto, 6ª ed., Forense:Rio de Janeiro, 2000, p. 42). Por tal razão, tenho que, 

no caso, aplica-se o prazo prescricional delineado pelo art. 27 do CDC, e não o prazo 

geral previsto no NCC. Vejamos o ensinamento de Cláudia Lima Marques, em sua obra 

Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4ª ed., São Paulo:RT, 2002: 'A 

Constituição Federal de 1988, pela primeira vez na história dos textos constitucionais 

brasileiros, dispõe expressamente sobre a proteção dos consumidores, identificando-os 

como grupo a ser especialmente tutelado através da ação do Estado (Direitos 

Fundamentais, art. 5º, XXXII). (...) Atualmente não há mais dúvidas de que a 

Constituição representa a norma máxima, o centro do próprio sistema de direito 

brasileiro. Sendo assim, é lógico que a Constituição, norma hierarquicamente superior, 

sirva de guardiã e de centro irradiador das novas linhas mestras do ordenamento 

jurídico. Estas linhas mestras constituem a ordem pública do país, a influenciar as leis 

daquele sistema de direito. O dinamismo e os interesses contraditórios presentes na 

atual sociedade de massas desencadearam o aparecimento de um grande número de 

leis esparsas, leis especiais, em um fenômeno que os alemães denominaram de 

'estilhaçamento' do direito (Zersplcitterung).Frente aos interesses contraditórios 

defendidos pelas leis especiais, em face da generalização excessiva dos Códigos dos 

sécs. XVIII e XIX, a ciência do direito teve que buscar a segurança da lei máxima, da lei 

hierarquicamente superior, para ali resguardar os valores que considerava mais 

importantes para aquela sociedade. A Constituição toma assim o lugar da Codificação 

maior. (...) A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu como princípio e direito 



fundamental a proteção do consumidor e indicou a elaboração de um Código de 

Defesa do Consumidor, demonstrando a sua vontade (e necessidade) de renovar o 

sistema. Sempre que há a inclusão no sistema legal de um país de um fato novo, um 

novo corpo de normas ou de novos princípios cria-se para o aplicador da lei a 

necessidade de analisar as contradições entre textos legislativos novos e antigos ou 

entre os princípios orientadores da lei atual e da lei anterior, resguardando assim a 

lógica do sistema e sua atualização. (...) Se a contradição entre os textos legais, suas 

normas e suas finalidades é tal que permite a aplicação conjunta, integradora das 

normas, uma norma, por exemplo, permite, enquanto a outra expressamente proíbe 

determinado tipo de cláusula contratual, uma impõe a renúncia de um direito e a outra 

proíbe a renúncia do mesmo direito, estando diante de uma antinomia real, não 

solucionável através de simples interpretação das normas.Note-se que a fonte desta 

incompatibilidade entre as normas pode estar no valor ou princípio que inspirou as leis, 

umas querendo privilegiar determinados grupos sociais, outras querendo proteger 

outros grupos sociais, umas querendo atingir a igualdade entre todos na sociedade 

(leis gerais), outras querendo justamente assegurar um tratamento privilegiado, em 

determinadas matérias, em determinados contratos, visando um tratamento legal 

desigual, a beneficiar determinado grupo na sociedade (leis especiais). Se em um 

mesmo ordenamento jurídico temos leis inspiradas em valores contrapostos, 

denomina-se essas antinomias de valores em 'antinomias de princípio. (...) Em caso de 

antinomias reais, três são os critérios destacados pela doutrina e utilizados pela 

jurisprudência para solucioná-las: o cronológico, o hierárquico, o da especialidade.' (p. 

510/512, 514/515, 520/522). No caso em questão, a regra prevista pelo art. 206 § 3º, 

V do NCC não tem correspondência no CC/1916 e é posterior ao CDC. Então, pelo 

critério cronológico ela deve prevalecer. Contudo, pelo critério hierárquico, a regra 

prescricional disposta no CDC se sobrepõe, porque o Código do Consumidor tem sua 

superioridade assegurada pela Constituição, porque materialmente constitucional, 

tendo natureza de norma complementar já que guarda princípios fundamentais. 

Também no critério da especialidade, o CDC prevalece sobre o NCC porque no caso 

trata-se de relação de consumo. Nesse sentido: "Direito do consumidor. Oferecimento 

de curso de mestrado. Posterior impossibilidade de reconhecimento, pela CAPES/MEC, 

do título conferido pelo curso. Alegação de decadência do direito do consumidor a 

pleitear indenização. Afastamento. Hipótese de inadimplemento absoluto da 

obrigação da instituição de ensino, a atrair a aplicação do art. 27 do CDC. Alegação de 

inexistência de competência da CAPES para reconhecimento do mestrado, e de exceção 

por contrato não cumprido. Ausência de pré-questionamento. Na esteira de 

precedentes desta Terceira Turma, as hipóteses de inadimplemento absoluto da 

obrigação do fornecedor de produtos ou serviços atraem a aplicação do art. 27 do CDC, 

que fixa prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão indenizatória do 

consumidor. (...)" (REsp 773.994/MG, 3ª Turma/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 

22.05.2007, DJ. 18.06.2007). Logo, ao caso aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do 

CDC. Pois bem. O pedido indenizatório posto na inicial teve como causa mediata a 

negativação do nome da apelante, por emissão de cheques sem fundos em seu nome, 

sem sua autorização, como alega. A ação foi ajuizada em 01/07/2006 (fl.22), e as 

negativações são de 14/04/2003 e 26/03/2003 (fl. 12). A ciência pela apelante das 

negativações foi no próprio ano de 2006, como ela afirma à fl. 03 da inicial. Somente 

com a ciência pela apelada na existência da negativação de seu nome é que inicia-se a 

contagem do prazo prescricional. Aí, portanto, nasceu o direito da apelante de postular 

judicialmente sua pretensão de reparação de danos, sendo essa a hipótese da actio 

nata est. Quanto à teoria da actio nata est, trata Ulderico Pires dos Santos nos 



seguintes termos: "A prescrição se perfectibiliza com estas particularidades: a) 

existência de um direito exigível que pode ser tutelado durante o tempo previsto na lei 

para o exercício da ação; b) vontade de seu titular de tutelá-lo, durante o curso do 

prazo legal; c) inexistência de obstáculo capaz de impedir o titular do direito de exercê-

lo, se quiser. A ação nasce com a vontade do credor de proteger o seu direito ou 

melhor: preexiste à sua faculdade de querer, uma vez que surge, concomitantemente, 

com o direito que precisa ser protegido. Ao nosso ver, a prescrição não significa a 

morte do direito como afirmou Câmara Leal. É, isto sim, o germe que a mantém 

fecundada até perfectibilizar-se ou definhar com o transcurso do tempo, dentro do 

qual a ação pode ser proposta. É a extinção do prazo para o seu exercício que culmina 

com a extinção do direito que ela podia proteger. (...) Como dissemos, há causas que 

impedem a prescrição e as que, apenas, a suspendem; a primeira ocorre antes do 

nascimento da ação. Quer dizer: embora o titular do direito disponha de ação para 

fazê-lo valer, não a exercita porque o curso do prazo da prescrição ainda não começou 

a correr, não obstante o princípio da actio nata est, segundo o qual a prescrição 

começa o seu curso no momento em que a ação nasce; a segunda, ou seja, a que 

suspende o prazo, existe quando a ação já tem vida exterior ou melhor: quando esse 

prazo já está correndo porque a causa que podia impedir o seu curso nasceu somente 

depois de surgida a ação. No fundo, as causas ou acontecimentos que estorvam, 

tolhem ou embargam a marcha ou a evolução do prazo são as mesmas que não 

permitem que a prescrição se consume ou que continue. A diferença entre ambas está 

no instante em que nasce a ação e o direito. Numa hipótese, a causa preexiste à ação 

e, portanto, impede que o prazo da prescrição se inicie; no outro, ele já se iniciou e tem 

o seu curso impedido. Se o seu prazo for suspenso, os dias decorridos serão 

computados no total estabelecido pela lei, tão logo ele volte a correr. Se foi 

interrompido, o tempo já decorrido fica sem efeito, começando ex novo, tão depressa 

desapareça o motivo da interrupção; daí ser contado por inteiro. Vamos insistir nesse 

assunto que a muitos ainda parece confuso: impede-se a prescrição, evitando-se que 

ela se consume; suspende-se quando já está correndo. No primeiro caso, ela não 

atinge seu ápice porque a causa que a impede impossibilita o exercício da ação; no 

segundo, como já estava com seu ciclo iniciado, a ação fica estancada em 

conseqüência da causa superveniente que suspende o seu curso." (SANTOS, Ulderico 

Pires dos, in 'Prescrição - Doutrina, jurisprudência e prática', 2ª ed., Forense:Rio de 

Janeiro, 1990, p. 04 e 22/23). Nesse sentido: "O termo inicial para a contagem do 

prazo prescricional é aquele em que devolvidos os montantes aos autores, pois dali 

surgiu o direito de acionar a ré por alguma diferença havida (actio nata)." (Resp 

750.039/MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª Turma, DJ 26.09.05) Logo, não há se 

falar em prescrição, segundo teoria da actio nata est. De toda forma, como a ação foi 

proposta em 01/09/2006 (fl. 22), três anos após a ocorrência das negativações, e 

sendo aplicável ao caso o prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 27 do CDC, 

não se configurou a prescrição conforme entendida pelo M.M. Juiz na sentença. Logo, 

cabe a reforma da sentença para afastar a prescrição e a devolução dos autos para o 

juízo de primeira instância para que, após facultar provas às partes seja prolatada 

nova sentença, inclusive com a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

pela apelada na contestação de fl. 29/42, a análise do mérito e das questões da lide 

secundária levantadas pela apelada e o litisdenunciada Banco Itaú S/A, não sendo o 

caso de julgamento por este Tribunal conforme art. 515, §3º do CPC, sob pena de 

supressão de instância. DISPOSITIVO: Isso posto, dou provimento ao recurso para 

reformar a sentença e afastar a prejudicial de prescrição, e devolvo os autos para o 

Juízo de primeira instância para, após facultar provas ás partes, prolate nova sentença 



com a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelada na 

contestação de fl. 29/42, a análise do mérito e das questões levantadas pela apelada e 

pela litisdencunciada na lide secundária, não sendo o caso de julgamento por este 

Tribunal conforme art. 515, §3º do CPC. Sem custas nesta fase. Votaram de acordo 

com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): LUCAS PEREIRA e EDUARDO MARINÉ DA 

CUNHA. SÚMULA: DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.06.200921-2/001 

 

190. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E LIMINAR. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. POSSÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO CONSUMIDOR. ART. 29 CDC. 

CONFLITO NEGATIVO NÃO ACOLHIDO. A ação oriunda de alegado vício na prestação de serviço 

proposta por consumidor, mesmo que equiparado, a teor do art. 29 do CDC, é da competência 

do juízo do domicílio do autor, cuja competência é de ordem absoluta. - Conflito Negativo de 

Competência não acolhido. (TJMG; CONF 1.0000.09.506157-8/0001; Itabirito; Décima Sétima 

Câmara Cível; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 08/10/2009; DJEMG 24/11/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; CONF 1.0000.09.506157-8/000(1); Itabirito; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 08/10/2009; DJEMG 

24/11/2009). EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E 

LIMINAR - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - POSSÍVEL RELAÇÃO DE CONSUMO 

- FORO DO CONSUMIDOR - ART. 29 CDC - CONFLITO NEGATIVO NÃO ACOLHIDO. -A 

ação oriunda de alegado vício na prestação de serviço proposta por consumidor, 

mesmo que equiparado, a teor do art. 29 do CDC, é da competência do juízo do 

domicílio do autor, cuja competência é de ordem absoluta.- Conflito Negativo de 

Competência não acolhido. CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 1.0000.09.506157-8/000 - 

COMARCA DE ITABIRITO - SUSCITANTE: JD COMARCA ITABIRITO - SUSCITADO(A): JD 27 

V CV COMARCA BELO HORIZONTE - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI 

BALBINO ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM NÃO ACOLHER O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Belo Horizonte, 

08 de outubro de 2009. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – Relatora: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS A SRª. DESª. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO: VOTO -  Trata-se de Conflito 

Negativo de Competência suscitado pelo M.M. Juiz de Direito da Comarca de Itabirito 

em relação ao M.M. Juiz de Direito da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, 

nos autos da ação de revisão de contrato bancário com pedido de exibição de 

documentos e liminar proposta por Automotriz Brasil Ltda contra Banco do Brasil S/A, 

distribuída originariamente para o M.M. Juiz 27ª Vara Cível da Comarca de Belo 

Horizonte, que determinou a remessa para a Secretaria do Juízo da Comarca de 

Itabirito. Consta que Automotriz Brasil Ltda ajuizou ação de revisão de contrato 

bancário com pedido de exibição de documentos e liminar contra Banco do Brasil S/A, 

em razão de a instituição financeira aplicar de encargos e juros abusivos no contrato 

celebrado entre as partes, sendo a ação ajuizada perante o Juízo da Comarca de Belo 

Horizonte. O juízo da 27ª Vara Cível desta Capital declinou da competência para a 

Comarca de Itabirito, sendo os autos distribuídos para a Secretaria de Juízo daquela 

comarca (fl.137/139 e 141/142), por entender que a autora reside na Comarca de 

Itabirito, devendo ser aplicado o foro do domicílio do autor, conforme as regras do 

CDC, cabendo ao foro da Comarca do domicílio do autor o processamento e 



julgamento da ação. O MM. Juiz da Comarca de Itabirito suscitou o conflito (fl. 142), ao 

fundamento de que o contrato celebrado entre as partes envolve relação de consumo, 

não se aplicando a regra de competência do CDC, tratando-se de competência relativa, 

que não pode ser declarada de ofício pelo M.M. Juiz da capital. É o relatório. MÉRITO: 

A ação proposta por Automotriz Brasil Ltda contra Banco do Brasil S/A é ordinária 

revisional de contrato bancário, com pedido de exibição de documentos e liminar para 

exclusão de negativação. O M.M. Juiz da 27ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, 

declinou da competência para a Comarca de Itabirito, conforme fl. 137/139-TJ. A 

autora possui sede na cidade de Itabirito/MG, conforme comprovante de inscrição e de 

situação cadastral à fl. 37. A ré, instituição financeira, possui sede na cidade de 

Brasília/DF, conforme contratos de fl. 47/103. A princípio, se a autora sofreu os efeitos 

das praticas abusivas da ré, fato que deverá ser apurado, o CDC pode ser entendido 

como aplicável. Não fosse este o entendimento, a autora se equipara a consumidor 

conforme art. 29 do CDC: Art. 29 - "Para os fins deste Capítulo e do seguinte, 

equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas." É cediço que o consumidor tem foro privilegiado para que as 

ações por ele ou contra si propostas tramitem no foro de seu domicílio, de forma a 

facilitar sua defesa de direito. Prevê o inciso VII do art. 6º do CDC: Art. 6º - "São direitos 

básicos do consumidor: (...) VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 

vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos 

ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;" 

Sobre o tema leciona Kazuo Watanabe: "COMPETÊNCIA TERRITORIAL - O foro do 

domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação 

fixada no inc. VII do art. 6º do Código, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários. (In 

Obra Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto Ada Pelegrini Grinover et al, 6ª ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000, p. 797)." Se a princípio a autora se equipara a consumidor, a regra da 

competência de seu domicílio prevista no CDC, é de ordem pública e absoluta, não se 

tratando de incompetência relativa a restringir decisão de ofício. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO. FABRICANTE. ADQUIRENTE. FRETEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. VULNERABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. Consumidor é a 

pessoa física ou jurídica que adquire produto como destinatário final econômico, 

usufruindo do produto ou do serviço em beneficio próprio. Excepcionalmente, o 

profissional freteiro, adquirente de caminhão zero quilômetro, que assevera conter 

defeito, também poderá ser considerado consumidor, quando a vulnerabilidade estiver 

caracterizada por alguma hipossuficiência quer fática, técnica ou econômica. Nesta 

hipótese esta justificada a aplicação das regras de proteção ao consumidor, 

notadamente a concessão do benefício processual da inversão do ônus da prova. 

Recurso especial provido. (REsp 1080719/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 10/02/2009, DJe 17/08/2009). RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE 

INCOMPETÊNCIA - PESSOA JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE - VULNERABILIDADE - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO - ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-

PROBATÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL - 

INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - CONTRATO DE 

ADESÃO - LICITUDE, EM PRINCÍPIO - PREVISÃO CONTRATUAL QUE NÃO IMPEDE O 

REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA DO ADERENTE - ABUSIVIDADE 

DESCARACTERIZADA - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE 

SIMILITUDE FÁTICA - PRECEDENTES - RECURSO ESPECIAL A QUE NEGA PROVIMENTO. 



1. São aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às pessoas 

jurídicas, desde que sejam destinatárias finais de produtos ou serviços e, ainda, 

vulneráveis. Afastada na origem a vulnerabilidade da sociedade empresária 

recorrente, inviável é a aplicação, in casu, da lei consumerista. 2. A cláusula de eleição 

de foro inserta em contrato de adesão não é, por si, nula de pleno direito. Contudo, em 

hipóteses em que da sua obrigatoriedade resultar prejuízo à defesa dos interesses do 

aderente, o que não ocorre na espécie, é de rigor do reconhecimento de sua nulidade. 

3. A admissibilidade do apelo nobre pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, 

para que haja a correta demonstração da alegada divergência pretoriana, o cotejo 

analítico, expondo-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os 

casos confrontados, a fim de demonstrar a perfeita similitude fática entre o 

acórdão impugnado e os paradigmas colacionados. 4. Recurso especial a que se 

nega provimento. (REsp 1084291/RS, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, 

julgado em 05/05/2009, DJe 04/08/2009). Logo, para a ação é competente o M.M. Juiz 

da Comarca de Itabirito, em que a autora possui sede, e, tratando-se de competência 

absoluta face a relação de consumo a princípio, pode ela ser reconhecida de ofício. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - 

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA - PREVIDÊNCIA 

PRIVADA - CLÁUSULA DE FORO DE ELEIÇÃO - SEDE DA PESSOA JURÍDICA - 

IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. A doutrina e os 

tribunais tendem a classificar como absoluta a competência, em se tratando de 

relação de consumo, quando a eleição de foro acarretar dificuldade considerável para 

a defesa dos direitos do consumidor em juízo, podendo o juiz declinar de ofício de sua 

competência, determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio do 

consumidor. Ag. n.º: 1.0024.08.054656-7/001(1); Belo Horizonte; 16ª C. Cível do TJMG; 

Rel.: Nicolau Masselli; J: 05/11/2008; DJ: 28/11/2008. CONSUMIDOR. ANDEC. FORO 

DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE PROCESSUAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 

RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme 

no sentido de que, nas relações de consumo, é absoluta a competência do foro do 

domicílio do consumidor. Nesse sentido, em se tratando de competência absoluta, o 

juiz dela pode conhecer de ofício. 

Ag. n.º: 1.0024.08.094054-7/001(1); Belo Horizonte; 13ª C. Cível do TJMG; Rel.: Alberto 

Henrique; J: 05/03/2009; DJ: 30/03/2009 DISPOSITIVO: Isso posto, não acolho o 

conflito negativo de competência e mantenho a decisão do M.M. Juiz de Belo 

Horizonte que declinou da competência para a comarca de Itabirito/MG. Votaram de 

acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): LUCAS PEREIRA e EDUARDO 

MARINÉ DA CUNHA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CONFLITO 

DE COMPETÊNCIA Nº 1.0000.09.506157-8/000 

SEÇÃO II  

Da Oferta 

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer 

forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato 

que vier a ser celebrado. 

Julgados 



191. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 30 E 48 DO CDC. 

A CDA RESPEITOU O ARTIGO 202 DO CTN E O ARTIGO 2O, § 5O, DA LEI Nº 6.830/80. Não há 

nenhuma irregularidade na cobrança, visto que houve a instauração do processo 

administrativo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Recurso improvido. 

(TJSP; APL-SRev 994.09.265301-1; Ac. 4257206; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; 

Rel. Des. Franco Cocuzza; Julg. 14/12/2009; DJESP 23/03/2010) 

 

192. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. 

DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS RISCOS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA DO PROCEDIMENTO E DO AJUSTE. DANOS MORAIS. GASTOS COM O 

PROCEDIMENTO. DEVOLUÇÃO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. LEGITIMAÇÃO DA CLÍNICA E 

DA PREPOSTA CONTRATANTE. AGRAVO RETIDO. Descabimento da pretendida revisional de 

preço parcelado. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. Rejeição, ante a prova produzida e 

consequências decorrentes da apreciação e aplicação da legislação processual e consumerista. 

A responsabilidade civil decorre do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, 

onde restou avençado procedimento cirúrgico de ordem estética, sendo uníssono na 

jurisprudência que, nesta situação, a responsabilidade do médico é de resultado. A obrigação de 

resultado encerra outra acessória consistente no dever de informar (artigos 30 e 31 do CDC), 

tendo por fundamento o princípio da boa-fé, que se traduz na honestidade e lealdade da 

relação jurídica. O paciente deve ter exata compreensão das vantagens e desvantagens que a 

intervenção cirúrgica estética envolve, para poder decidir-se sobre a submissão ao tratamento. 

O descumprimento desse dever dá lugar à indenização. Responsabilidade que se estende não 

apenas à clínica, mas a sua responsável, assim indicada como contratante e promitente de 

resultados não alcançados. Indenização consistente no reembolso dos valores pagos, mais 

danos morais como compensação à frustração sofrida. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO, À 

UNANIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA, E APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, 

À UNANIMIDADE. (TJRS; AC 70032242430; Porto Alegre; Nona Câmara Cível; Relª Desª 

Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 10/03/2010; DJERS 22/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. 

OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER DE INFORMAÇÃO SOBRE POSSÍVEIS RISCOS E 

RESULTADOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA DO PROCEDIMENTO E DO 

AJUSTE. DANOS MORAIS. GASTOS COM O PROCEDIMENTO. DEVOLUÇÃO. 

FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVAS. LEGITIMAÇÃO DA CLÍNICA E DA PREPOSTA 

CONTRATANTE. AGRAVO RETIDO. Descabimento da pretendida revisional de preço 

parcelado. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO. Rejeição, ante a prova produzida e 

consequências decorrentes da apreciação e aplicação da legislação processual e 

consumerista. A responsabilidade civil decorre do contrato de prestação de serviços 

pactuado entre as partes, onde restou avençado procedimento cirúrgico de ordem 

estética, sendo uníssono na jurisprudência que, nesta situação, a responsabilidade do 

médico é de resultado. A obrigação de resultado encerra outra acessória consistente 

no dever de informar (artigos 30 e 31 do CDC), tendo por fundamento o princípio da 

boa-fé, que se traduz na honestidade e lealdade da relação jurídica. O paciente deve 

ter exata compreensão das vantagens e desvantagens que a intervenção cirúrgica 

estética envolve, para poder decidir-se sobre a submissão ao tratamento. O 

descumprimento desse dever dá lugar à indenização. Responsabilidade que se estende 

não apenas à clínica, mas a sua responsável, assim indicada como contratante e 

promitente de resultados não alcançados. Indenização consistente no reembolso dos 

valores pagos, mais danos morais como compensação à frustração sofrida. AGRAVO 

RETIDO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA, E 



APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, À UNANIMIDADE. Apelação Nona Câmara Cível 

nº 70031967797 Comarca de Porto Alegre Apelante: Viviane Siqueira Torelly Apelado: 

Angela Cristina Hillal Ponzio Ardais Apelado: Ardais Clinica de Cirurgia Plástica 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores 

integrantes da Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

desprover o agravo retido; por maioria, vencido o Revisor, rejeitar a preliminar e, à 

unanimidade, dar parcial provimento ao apelo. Custas na forma da lei. Participaram do 

julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Des.ª Iris Helena Medeiros 

Nogueira (Presidente) e Des. Tasso Caubi Soares Delabary. Porto Alegre, 10 de março 

de 2010. DES.ª MARILENE BONZANINI BERNARDI, Relatora. RELATÓRIO Des.ª Marilene 

Bonzanini Bernardi (RELATORA). Trata-se de apelação interposta por VIVIANE 

SIQUEIRA TORELLY, nos autos da ação de reparação de dano, que move em desfavor 

de ARDAIS CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA. Adoto, de saída, o relatório da sentença 

nos seguintes termos: “Reparação de danos promovida por VIVIANE SIQUEIRA TORELLY 

contra ARDAIS CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA e ANGELA ARDAIS em razão de a 

requerente haver contratado e se submetido à cirurgia plástica com as requeridas 

cujos resultados ficaram aquém dos esperados, segundo explica, amiúde, na inicial; 

insurge-se também com os excessivos juros que lhe foram cobrados, a pretexto de que 

o pagamento não foi feito à vista; daí o presente ingresso. Deferida AJG, fl. 27, em 

decisão ratificada à fl. 93, item 1., em sua peça de bloqueio (fls. 42/52), as 

demandadas levantam preliminar de ilegitimidade passiva e requerem a denunciação 

à lide do médico que presidiu a cirurgia, Dr. LEONARDO DALÓ; no mérito, ratificam que 

suas intervenções nos fatos limitaram-se ao fornecimento de local para realização das 

cirurgias, o que, entretanto, não as torna responsáveis pelas ocorrências ou 

intercorrências dos procedimentos médicos realizados na paciente autora. Seguiram 

réplica (fls. 66/69), indeferimento tanto da denunciação à lide, como da revisão dos 

juros, fl. 70, agravos retido da autora e de instrumento das RR. (fls. 74/75 e 78/86), o 

segundo convertido em agravo retido, fls. 88/91, perícia, fls. 137/147, a respeito da 

qual manifestaram-se as partes, fls. 150/152, e requerimento de prova oral de parte da 

suplicante, fl. 160. Entrementes, reiteradas vezes a autora solicitou a exibição das 

fotografias que tinham sido tiradas dela antes da cirurgia pelas acionadas e o que 

jamais foi por elas atendido.” Sobreveio sentença colocando o dispositivo nos seguintes 

termos: “JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR 

ILEGITIMIDADE PASSIVA, contra ANGELA ARDAS, conforme art. 267, VI, do CPC; JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contra CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA ARDAIS LTDA., 

pagando a requerente e vencida custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000 (um mil reais), corrigidos e acrescidos de juros, ambos a contar desta data; 

ficando suspensa, porém, a exigibilidade de tais encargos por litigar sob o pálio da AJG. 

Independente do trânsito em julgado, remetam-se cópias da presente decisão às 

Secretarias Municipal e Estadual da Saúde, ao Conselho Regional de Medicina e ao 

Ministério Público, através de ofício, acompanhando, igualmente, cópias da inicial e da 

contestação.” Inconformada, apelou a autora. Em suas razões recursais, por primeiro 

reeditou o agravo retido interposto contra a decisão de excluir da discussão a questão 

dos juros cobrados. Suscitou que o laudo pericial é suspeito, pois enumerou situação 

que poderia ser favorável à apelada e se restringiu a determinar que o resultado da 

cirurgia plástica seria normal. Alegou que requereu a apresentação das fotos que as 

apeladas tiraram antes e depois do procedimento, mas, mesmo intimadas a juntarem 

as fotos, as apeladas omitiram-se. Referiu que os artigos 355,358 e 359 do Código de 

Processo Civil devem ser observados no caso. Argumentou que, embora a contratação 

tenha sido com a Clínica ré, as promessas e acertos ocorreram diretamente com a 



proprietária da Clínica, sendo essa parte legítima para figurar no pólo passivo da 

demanda. Aduziu que a cirurgia causou enormes danos à apelante, tanto de ordem 

moral quanto de ordem material, uma vez que os reparos necessários custarão o valor 

de outra cirurgia. Destacou que, no caso das cirurgias estéticas, a obrigação é de 

resultado, devendo garantir que a paciente fique com a aparência esperada e a 

responsabilidade é objetiva. Salientou que, no caso em tela, a legislação consumerista 

deve ser aplicada, devendo ser invertido o ônus da prova. Argumentou ainda que os 

juros cobrados pela Clínica são excessivos, eis que o parcelamento acrescentou ao 

valor total aproximadamente 50% sobre o valor parcelado. Postulou que seja 

analisado o agravo retido interposto contra decisão que afastou a análise do 

questionamento dos juros aplicados sobre as parcelas contratadas para a realização 

da cirurgia. Requereu provimento do recurso, sendo desconstituída a sentença e 

complementada a prova, ou, seja esta totalmente reformada. Os apelados ofereceram 

contrarrazões, refutando as alegações do apelante e pugnando pela confirmação da 

sentença. Subiram os autos a esta Corte. Vieram conclusos. É o relatório. VOTOS: Des.ª 

Marilene Bonzanini Bernardi (RELATORA) Colegas. No que concerne ao agravo retido 

interposto, tenho que a decisão deva ser mantida, notadamente por que não se trata 

de contrato de empréstimo e sim de ajuste de preço para pagamento parcelado, sendo 

por óbvio diferenciado frente ao valor cobrado para pagamento em parcela única. 

Ademais, como destacado pelo magistrado, não se vislumbra valor excessivo ou 

exorbitante no acréscimo do valor em parcelas. A questão suscitada no que concerne à 

exibição de documentos e imposições processuais, ou dilação da prova, no caso, se 

resolve pela aplicação da legislação processual e consumerista, e que propicia solução 

diferenciada, tornando prejudicada a assertiva de cerceamento de defesa. Com efeito, 

não apenas das indicações contidas no laudo pericial, mas também pelo exame do que 

os autos contêm, pela deficiência de registros no prontuário, não exibição de 

fotografias prévias ao ato cirúrgico, não se olvidando que às demandadas é que 

competia a produção de prova no sentido de que o contrato de serviços foi 

perfeitamente cumprido, ônus que decorre da aplicação da teoria da carga dinâmica 

da prova, possível a conclusão segura no sentido de que a deficiência de informação foi 

efetiva, não tendo sido a autora adequadamente informada, e formalmente, do 

procedimento que seria realizado e quais os resultados esperados. Nesse ponto, 

reparos merece a sentença, haja vista que o ônus de provar adequação de 

procedimento era das rés, e não da autora. Aliás, esta última trouxe aos autos as fotos 

que dispunha e que os autos do processo arquivado junto ao juizado especial 

continham. Tanto deficiente a informação, que há divergências entre documentos 

(recibos de fls. 25 e 26) e o prontuário (fl. 58), e nenhum registro a respeito dos riscos 

do procedimento e dos resultados esperados e possíveis. Se a perícia não constatou 

danos estéticos, e se as apontadas deficiências ditas pela autora podem ocorrer em 

cirurgias da espécie, nada consta que a maior interessada tenha sido advertida dessa 

possibilidade. Nesse ponto, em que pese a conclusão diversa a que chegou o nobre 

magistrado, peço vênia para enunciar os fundamentos contidos na douta sentença, 

que bem retratam a falta de profissionalismo no atendimento da paciente: “Segundo a 

requerida CLÍNICA ARDAIS, ela nenhuma participação teve nos fatos. Sua intervenção 

limitou-se a fornecer sede, instalações e equipamentos, além de eventual medicação 

para os procedimentos cirúrgicos a que a autora iria ser submetida. Sob tal enfoque, 

nenhuma responsabilidade caberia à referida ré pelo que foi feito ou pelo que deixou 

de ser feito, atribuições exclusivas do médico a quem coube presidir o ato. Discordo 

desse entendimento. Foi do seguinte teor o depoimento do médico responsável pela 

cirurgia da autora, Dr. LEONARDO D'ALÓ DE OLIVEIRA, no processo que tramitou 



perante o JEC, fl. 18, 'sic': (...) “Parou de trabalhar na Clínica pois não se sentia mais à 

vontade. Achou que as normas não estavam de acordo com seus critérios de trabalho. 

PR: prestava serviços para a Clínica. Fez algumas cirurgias.” (...) “Quando achou que 

não tinha mais condições não trabalhou mais na Clínica. PR: os clientes são todos 

contratados pela Clínica, inclusive a autora. Que foi passada por uma pré avaliação 

feita pela Clínica. Foi contratado para fazer lipoaspiração no abdômen, coxa, nariz e 

dorso. Não sabe quanto a valores contratados entre a paciente e a Clínica.” (...) 

(inexistentes grifos no texto original). Depreende-se, pois, a autora não contratou os 

serviços do profissional, do médico cirurgião tal ou qual. Ela procurou, isso sim, foi pela 

clínica de cirurgia plástica ora demandada, acreditando dispor esta de profissionais 

aptos a realizarem as cirurgias por ela pretendidas. A situação é diferente do cliente ou 

consumidor que consulta o médico, contrata-o e este lhe informa que a cirurgia vai ser 

realizada na clínica tal ou qual ou perante este ou aquele nosocômio. Na hipótese, 

como se viu, ocorreu o inverso. A autora procurou e contratou, reitera-se, CLÍNICA DE 

CIRURGIA PLÁSTICA ARDAIS LTDA., como razoavelmente dão conta também os 

documentos de fls. 24, 25 e 55 e v. De sorte que a indicação do médico que realizaria o 

ato – Dr. LEONARDO D'ALÓ – presumivelmente, cumpriu à mesma ré. A prova em 

sentido contrário era desta e da qual ela não se desincumbiu. Desse modo 

equacionada a questão, há legitimidade passiva, sim, da acionada pessoa jurídica. 

Ilegitimidade passiva de ANGELA ARDAIS. De ofício, reconheço-a e proclamo-a. Como 

se viu acima, a contratação envolveu a pessoa jurídica e a autora, apenas. O médico é 

contratado ou subcontratado da clínica. Logo, nenhuma responsabilidade cabe à sócia, 

ré ANGELA ARDAIS, ao menos, nesta fase, razão pela qual ora estou JULGANDO 

EXINTO o processo contra ela, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 267, VI, do 

CPC. Mérito. Inicialmente, o registro de que a acionada remanescente, CLÍNICA 

ARDAIS, parece atuar de forma clandestina, o que estaria a demandar melhor 

investigação, seja através das secretarias estadual e municipal da saúde ou do próprio 

Ministério Público, seja através do Conselho Regional de Medicina. Isso porque não é 

possível admitir que contratação como a que envolveu a suplicante não seja feita por 

pacto escrito, onde fique expresso em que exatamente consistiriam os atos cirúrgicos 

por serem nela realizados, discriminando-se nomes completos de todos profissionais 

envolvidos, inscrições no CRM ou no CFE, garantia do serviço, direitos do paciente, 

obrigações do médico e da clínica etc. etc. Não suprem a inexistência de contrato, 

elementarmente, os recibos de fls. 25 e 26, o primeiro emitido pela clínica e o segundo 

pelo médico que presidiu o ato, nem tampouco a ficha de identificação de fl. 55. Agora, 

se existiu pacto, não o juntaram as partes, o que vem a dar no mesmo, e quando tal 

obrigação era antes da clínica. Ela é que, como prestadora de serviço, tem o dever de 

ter e de manter consigo, ao menos durante o prazo em que não ocorrer a prescrição, 

todos pactos com ela firmados. Disse o doutor perito no laborioso laudo, fl. 145, item 

'Parte Três – Considerações em relação ao Processo em questão', 'sic': (...) “ - O 

prontuário médico está extremamente pobre, sem uma ficha médica de atendimento 

prévio à cirurgia que identifique que o médico realmente avaliou a paciente, que a 

indicação cirúrgica foi médica; não há descrição da cirurgia, enfim, muito confuso.” (...) 

Adiante, complementou, fl. 146, 'sic': (...) Também não me pareceu que a paciente 

tenha recebido lipoaspiração nesta área, embora um outro dado me confunda, é o de 

que o médico deu um recibo a punho, vide às folhas nº 26, relatando cirurgia também 

nos culotes ! Não entendi se ficou acertado que iria se proceder cirurgia nos culotes ou 

não ! (...) Enfim, trata-se de fatos que estão a demandar melhor investigação por quem 

de direito, tema a que voltarei oportunamente. Quanto à matéria de fundo, concluo 

não haver a requerente se desincumbido satisfatoriamente dos ônus da prova que lhe 



competiam, malferindo o disposto no art. 333, I, do CPC.1 Com efeito, as dificuldades 

iniciam pela inexistência de contrato escrito, onde ficasse discriminado, 

especificadamente, todos atos cirúrgicos a que a autora iria se submeter, passam pela 

inexistência de prova do estado ou da aparência da requerente antes da cirurgia, e 

terminam pelas conclusões da perícia, que, por fim, em nada abonam o pedido. Nesse 

cenário, o doutor perito, por exemplo, teve dificuldade em precisar sobre se teria sido 

feita ou não cirurgia na região glútea da paciente, face à imprecisão da prova. No que 

respeita às fotografias de fls. 20, 27 e 28 e cópias de fls. 32/36, nada provam além do 

estado da suplicante, presume-se, após as operações cirúrgicas. Através delas, nada se 

percebe de relevante ao esclarecimento dos fatos. Ou, por outros termos, não é 

possível concluir sobre se algum dos procedimentos realizados deixou de ser concluído 

de modo exitoso. Não foram diferentes as conclusões do Vistor, de cujo laudo, fl. 146, 

transcrevo, 'sic': (...) Pelo exame da paciente, os locais lipoaspirados (costas ou dorso, 

flancos, abdômen e face interna das coxas) e a cirurgia nasal foram realizadas, e não 

acarretaram prejuízo à paciente. Existem pequenas irregularidades no abdômen e a 

ponta nasal persiste com leve globosidade. Porém esse é um resultado que poderia 

ocorrer nas mãos de muitos outros cirurgiões. Se bem orientada, a paciente deveria 

saber dessas possibilidades. A cirurgia não piorou o aspecto da paciente. A ponta nasal 

subiu, como seria o esperado. A paciente apresenta menos gordura localizada nos 

locais que se percebe ter sido realizada lipoaspiração. (...) 'Ao que parece, a paciente 

fez um acordo comercial com a Clinica para a realização de um procedimento médico 

com promessa de resultado; a Clínica contratou um Médico para realizar o 

procedimento, sendo que a paciente não se agradou do resultado obtido. Ao meu ver, 

uma relação completamente distorsida ! A Clínica não pode indicar um procedimento 

médico ou prometer um resultado e o médico não pode ser contratado para realizar 

um procedimento, quando, desde o princípio, a investigação, o diagnóstico e a 

proposta de tratamento deva ser dele. Se a paciente recebeu indicação e promessa de 

determinado resultado de procedimento médico por pessoa não médica, e, com essa 

pessoa estabeleceu uma relação comercial, isso é o que pode ter gerado na paciente a 

ilusão de obter-se um resultado específico. Do ponto de vista médico, seria impossível 

garantir algum resultado ! Quando um paciente 'compra uma cirurgia plástica', é esta 

relação que está errada, pois ninguém deve 'comprar um tratamento médico'.Um 

tratamento médico tem suas indicações, por seus serviços, o médico é que deve cobrar 

seus honorários. O comércio da medicina é que está errado.” (...) As observações do 

cirurgião plástico designado perito, Dr. MARCELO ZARDO, são juridicamente 

irrepreensíveis. Até podem eventualmente ter desbordado dos estreitos limites técnicos 

da perícia, o que admito. Nem por isso, porém, merecerão desprezadas, por se 

referirem a matérias afetas a seu campo de trabalho, a medicina plástica. E penso 

assistir-lhe inteira razão quando levanta que o que provavelmente aconteceu na 

hipótese foi exatamente isso. Na clínica demandada a autora foi atendida por algum 

funcionário, que não se identifica qual, e por quem à autora foram prometidos esses 

ou aqueles resultados, independente de qualquer opinião médica ! Ao fim e ao cabo, 

realizadas as cirurgias de reparos, reclama a autora que os resultados, para ela, não 

teriam ficado satisfatórios. Contudo, volta-se ao ponto de origem: desconhece-se o que 

exatamente lhe foi prometido, o que foi contratado, o que poderia ela razoavelmente 

esperar etc. etc. Não se prova como era sua aparência antes dos retoques, não 

havendo como cotejar as fotografias e demais documentos de fls. com outras, por não 

apresentadas, como anteriormente examinado. E, no que interessa, não apurou a 

prova técnica nenhum erro, nenhum defeito grave no trabalho realizado que 

eventualmente pudesse comprometer a boa aparência da suplicante. 1 “Art. 333. O 



ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;” (...) 

Não pode ser afastada a responsabilidade do profissional médico em face do 

descumprimento do dever de informar, pois, quando da relação contratual, 

estabeleceu-se um acordo para a prestação de serviços, mediante o pagamento do 

preço ajustado, de onde adviriam obrigações tais como de informação, cuidados 

terapêuticos e de abstenção de abuso ou desvio de poder, e notadamente, em se 

tratando de cirurgia estética, de resultado. O art. 147 do Código Civil é claro quando 

preceitua que: “Nos atos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito 

de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, 

provando-se que sem ela não se teria celebrado o contrato”. Nos ensinamentos do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar lê-se que: “Na obtenção de consentimento para a 

realização de uma cirurgia, o paciente deve ser informado a respeito dos riscos e 

possíveis resultados, pois cabe unicamente ao mesmo decidir sobre sua saúde, avaliar 

o risco a que será submetido com o tratamento ou a cirurgia, e aceitar ou não a 

solução preconizada pelo médico”. Assim, a obtenção de consentimento, sem que o 

paciente tenha sido plenamente esclarecido, acarretará a responsabilidade do 

profissional, salvo em situação emergencial. Judith Martins-Costa assim ensina: 

“Determina-se o dever de indenizar, na fase pré-contratual, pela quebra dos deveres 

instrumentais, como o devoir de renseignmente, isto é, o dever de bem esclarecer, 

informar e aconselhar o futuro contratante acerca dos pontos que seriam essenciais 

para a formação do seu consentimento, de tal sorte que ele não teria concluído o 

contrato, ou não o teria concluído salvo em condições mais favoráveis, se as tivesse 

conhecido.” (A boa-fé no direito privado – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1999, p. 500) LORENZETTI também é enfático ao estabelecer o dever de informação 

inclusive com base constitucional: “O dever de informar possui base constitucional, 

assentando-se no respeito à liberdade, já que não se pode comprometer a 

autodeterminação da pessoa, sem seu expresso consentimento. ”(LORENZETTI, Ricardo 

Luis – Responsabilidad civil de los médicos. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 1997. t I e 

II, p. 203-204). Silvio Venosa leciona, em sua obra “Responsabilidade Civil” – Ed. Atlas, 

2002 (p. 87 e ss): “O tratamento médico é, atualmente, alcançado pelos princípios do 

Código de Defesa do Consumidor. O paciente coloca-se na posição de Consumidor, nos 

termos do artigo 2º da Lei 8.089/90. O médico ou pessoa jurídica que presta o serviço 

coloca-se como fornecedor de serviços, de acordo com o artigo 3º . (...)” “Ressaltamos, 

de início, o dever de informação ao paciente. Cumpre ao médico explicar a natureza da 

moléstia e os riscos do tratamento ou terapia. Deve aclarar sobre as conseqüências 

normais de determinada conduta.(...)” “A omissão na informação correta ao paciente 

pode acarretar responsabilidade profissional. O princípio a ser levado em conta é que, 

quanto mais arriscada a intervenção do profissional, seja com tratamento, seja com 

cirurgia, tanto mais necessárias tornam-se a advertência e informação ao paciente” No 

caso dos autos, registra-se que se avalia a conduta do profissional médico, preposto da 

clínica, eleito por esta e não escolhido pela autora, como restou claro do depoimento 

deste e da própria autora, consignando-se, ademais, que a contratação ocorreu 

diretamente com a proprietária da clínica, a qual prometeu resultados e fixou o preço 

pelo ato cirúrgico, cuja realização repassou a médico por ela contratado. Assim, tenho 

que a proprietária da clínica médica também incorreu em culpa, falhando ao dever de 

informação, ao admitir a realização do procedimento sem advertir a paciente dos seus 

riscos, e dos resultados que poderiam ser alcançados, ou prometendo resultados 

melhores que não poderiam resultar do procedimento médico, invadindo, no caso, ato 

privativo de médico, já que não poderia exorbitar de sua função de administradora, do 

que resultou na frustração pela expectativa que na paciente fora depositada a respeito 



da conformação que pensava obter com o procedimento estético, e não obteve. E mais 

adiante por que, ao que a prova indica, a promessa de resultado partiu desta e não do 

médico a quem fora delegado a realização do procedimento. Nesse ponto, pois, 

modifico a sentença, e tenho como parte legítima também a pessoa física enunciada. 

Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA 

PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEVER ÉTICO DE INFORMAÇÃO SOBRE 

POSSÍVEIS RISCOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO COM 

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil decorre do contrato 

de prestação de serviços pactuado entre as partes, onde restou avençado 

procedimento cirúrgico de ordem estética, sendo uníssono na jurisprudência que, nesta 

situação, a responsabilidade do médico é de resultado. A obrigação de resultado 

encerra outra acessória consistente no dever de informar (artigos 30 e 31 do CDC), 

tendo por fundamento o princípio da boa-fé, que se traduz na honestidade e lealdade 

da relação jurídica. O paciente deve ter exata compreensão das vantagens e 

desvantagens que a intervenção cirúrgica estética envolve, para poder decidir-se sobre 

a submissão ao tratamento. O descumprimento desse dever dá lugar à indenização. 2. 

No caso, o médico faltou com o seu dever de informação, seja no período prévio à 

cirurgia, seja no posterior ao procedimento, quanto à precaução por ele não 

observada, no sentido de alertar para eventuais conseqüências indesejadas do 

procedimento, como, por exemplo, a coleção líquida que pode ocorrer quando 

realizada uma lipoaspiração abdominal, e para a necessidade de repouso durante a 

convalescença. 3. A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão de proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e 

produza impacto bastante ao causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. 

Ponderação que recomenda a manutenção do montante indenizatório fixado no Juízo 

a quo. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO COM EXPLICITAÇÃO DA SENTENÇA. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70016948077, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 14/02/2007). E do julgamento citado, de 

forma escorreita, extraem-se preciosas lições que se mostram plenamente aplicáveis 

ao caso em exame, pelo que, com a mais respeitosa vênia ao ilustre Relator, reproduzo 

em parte os fundamentos expendidos: 9. A obrigação de resultado encerra obrigação 

acessória consistente no dever de informar (artigos 30 e 31 do CDC), tendo por 

fundamento o princípio da boa-fé, que se traduz na honestidade e lealdade da relação 

jurídica. O paciente deve ter exata compreensão das vantagens e desvantagens que a 

intervenção cirúrgica estética envolve, para poder decidir-se sobre a submissão ao 

tratamento. O descumprimento desse dever dá lugar à indenização. 10. Não obstante 

a previsão contida no § 4º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor no sentido de 

que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a 

verificação de culpa”; entendo que se tratando de obrigação de resultado, há 

presunção de culpa em desfavor do agente causador do dano, a quem incumbe afastar 

a culpa, em face do sistema de inversão do ônus da prova. 11. Na hipótese dos autos, a 

autora se submeteu a cirurgia plástica abdominal. A técnica empregada pelo médico 

réu, dentre as disponíveis, foi adequada ao caso que lhe foi submetido, e realizada com 

acerto, conforme perícia realizada às fls. 174/210. Mas a autora não se agradou do 

resultado da primeira cirurgia a que se submeteu, alegando que ficou aquém das suas 

expectativas, pela intercorrência de inchaço pós-operatório além do normal e do 

tempo esperado para sua duração. No ponto, conforme bem afirmou o Juízo a quo, 

completamente respaldado pela prova colacionada aos autos, verbis (fl. 328): “Nos 



exames juntados às fls. 67/73 depreende-se que no dia 8 de março de 2002 a 

demandante apresentava os tais inchaços. Já no outro exame, do dia 24 de maio de 

2002, esses não se mostravam mais. Ou seja, após 3 meses e meio da segunda 

intervenção já havia acontecido a recuperação completa. Então, por que a demora na 

recuperação após a primeira cirurgia? Pelo que se conta da data de 21 de agosto de 

2001, da primeira operação, a autora permaneceu quase 6 meses num estado de 

angústia até a segunda operação, pela verossimilhança do alegado, decorrentes do 

insucesso da plástica, fato este incontestável. Porém, não se pode falar em erro 

médico, definitivamente. Novamente, essa assertiva é corroborada pela perícia, que 

afirmou que não houve imperícia, imprudência ou negligência.” 12. Neste quadro, 

restou claro nos autos que o médico foi negligente ao não informar a autora 

adequadamente dos riscos da cirurgia, da sua possível recuperação tardia, bem como 

do eventual comprometimento do resultado esperado diante do quadro clínico anterior 

da paciente, a ensejar novo procedimento cirurgico. E ao não fazê-lo, tornou o risco de 

insucesso previsível ao Direito, sem olvidar da obrigação de resultado, deslocando o 

risco à álea extraordinária do contrato, que é qualificado juridicamente como de 

consumo. 13. Destarte, a cirurgia era exclusivamente estética, a obrigação era de 

resultado, e o resultado não foi alcançado. Os riscos que o perito afirma serem 

esperados, não foram indicados à autora. E o médico, a seu turno, diante de tais riscos, 

ao afastamento de sua responsabilidade, teria apenas duas condutas amparadas pelo 

Direito: ou informava a paciente por escrito e esta deveria anuir expressamente com os 

riscos declinados, ou não deveria realizar a cirurgia. 14. Cumpre atentar, ao viso de 

uma relação consumerista, ser “desnecessário salientar que o profissional liberal, a 

exemplo do que ocorre com os demais trabalhadores autônomos, é um fornecedor de 

serviços e sujeito às disposições deste Código. É, também, fornecedor de serviços, a 

sociedade constituída de profissionais liberais” (in “Comentários ao Código de Defesa 

do Consumidor”, Eduardo Gabriel Saad, 5ª Edição, 2002, pág. 94, Editora LTR). Com 

efeito, nos termos do inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, “são 

direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, 

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. – g.n. 15. 

Destarte, o apelante não produziu prova apta, consistente, de que teria fornecido à 

paciente todas as informações prévias e necessárias sobre os riscos que poderiam advir 

da singularidade da intervenção cirúrgica realizada. Em assim procedendo, as 

expectativas da paciente teriam sido atenuadas diante da efetiva ciência da 

possibilidade de não obter o resultado estético ideal ou almejado ou mesmo podendo 

optar pela eleição ou não do procedimento cirúrgico. 16. Confira-se, nesse sentido, o 

seguinte julgado da Corte Superior de Justiça quanto ao tema em debate: 

“responsabilidade civil. médico. consentimento informado. A despreocupação do 

facultativo em obter do paciente seu consentimento informado pode significar – nos 

casos mais graves – negligência no exercício profissional. As exigências do princípio do 

consentimento informado devem ser atendidas com maior zelo na medida em que 

aumenta o risco, ou o dano. Recurso conhecido.” (Resp 436827/SP, Quarta Turma, Rel. 

Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 18/11/2002, pág. 228) 17. Oportuno trazer à baila, 

ainda, o entendimento esposado pelo então Ministro Ruy Rosado de Aguiar, ao proferir 

seu voto quando do julgamento deste último aresto colacionado, verbis: “Do ponto de 

vista doutrinário e legal, o r. acórdão apenas acentuou o dever ético do médico de 

informar o paciente sobre as conseqüências da cirurgia, o que não se confunde com a 

singela comunicação de que o ato operatório seria difícil e demorado, nada 

esclarecendo sobre a conveniência da intervenção cirúrgica, resultados, expectativas e 



possibilidades de êxito ou agravamento do quadro. A despreocupação do facultativo 

em obter do paciente seu consentimento informado pode significar – nos casos mais 

graves – negligência no exercício profissional. As exigências do princípio do 

consentimento informado devem ser atendidas com maior zelo na medida em que 

aumenta o risco, ou o dano, ou diminui a possibilidade de êxito. Nas circunstâncias dos 

autos, assim como admitido pelo Tribunal e acima parcialmente descrito, o dever de 

informação antes e depois da cirurgia não foi cumprido.” Assim, efetiva a tipificação de 

dano moral, refletido na dor, na decepção com o resultado da cirurgia, que é 

presumido, sendo que na hipótese dos autos, evidente ao estar relacionado 

diretamente à estética feminina. Quanto à fixação do valor da verba indenizatória por 

danos morais, a orientação doutrinária e jurisprudencial indica que deve ser feito por 

arbitramento judicial, devendo a indenização ser fixada em termos razoáveis, e com 

moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte econômico dos envolvidos, 

valendo-se o magistrado de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da 

vida, notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada caso. Na 

hipótese em comento, tenho como razoável a fixação do valor da indenização em R$ 

10.000,00, importe que, seguramente, em sendo o desejo da autora, poderá servir 

para a busca do aperfeiçoamento estético em novo procedimento, em assim 

desejando, e por profissional de sua confiança. Ao citado valor, a contar desta data, 

serão acrescidos reajustamento monetário pelo IGP-M e juros moratórios legais. 

Registra-se que quanto aos juros moratórios, na hipótese de reparação por dano 

moral, esta Câmara tem firme entendimento no sentido de que devem incidir a partir 

da fixação do quantum indenizatório, é dizer, a contar do julgamento no qual foi 

arbitrado o valor da condenação. Considerando que o Magistrado se vale de critérios 

de eqüidade no arbitramento da reparação, a data do evento danoso e o tempo 

decorrido até o julgamento são utilizados como parâmetros objetivos na fixação da 

condenação, de modo que o valor correspondente aos juros integra o montante da 

indenização. No que tange ao pleito de reembolso de valores pagos pelo 

procedimento, tenho que também deva ser acolhido, mormente por que sequer restou 

claro qual o alcance dos reparos contratados, em que pese a prova pericial registre a 

inexistência de erro médico na realização daqueles que foram possíveis de visualizar, 

conquanto não alcançados os resultados esperados pela paciente, expectativa 

frustrada pela deficiente ou inexistente informação. Contudo, o reembolso deve se 

limitar aos valores efetivamente pagos pela autora, acrescendo-se correção monetária 

desde cada pagamento e juros legais a contar da citação. A sucumbência, no caso, 

deve ser debitada às rés, reputando-se ínfima a da autora, fixando-se a verba 

honorária devida ao patrono da autora em 15% sobre o montante da condenação. 

Voto, pois, pela rejeição do agravo retido e da preliminar e, no mérito, pelo parcial 

provimento do apelo. Des. Tasso Caubi Soares Delabary (REVISOR) Ilustres Colegas. 

Revisei os autos e estou divergindo, parcialmente, da eminente Relatora. Com efeito, 

estou mantendo a sentença em relação à ilegitimidade passiva da demandada Ângela, 

já que a contratação do ato cirúrgico se deu entre a pessoa natural da autora e a 

clínica de cirurgia plástica (pessoa jurídica), que tem personalidade distinta da dos 

sócios. Ademais disso, o dever de informação que se apegou a eminente Relatora para 

responsabilizar a sócia, data maxima venia, não pode ser oponível a quem não é 

médico. É dizer: o dever de informação dos riscos e resultados do procedimento é ato 

que compete exclusivamente ao médico responsável pelo procedimento, que no caso 

não foi a demandada Ângela, que não tem qualificação profissional (médica) para 

avaliar os riscos e efeitos do ato cirurgico. Assim, máxima vênia, entendo que o dever 

de informação sobre consequencias do ato médico, somente ao profissional poderá ser 



imputado, derivando, inclusive, de seu código de ética (art. 46). O dito consentimento 

esclarecido, equivalente ao dever de informação utilizado no voto, é, portanto, 

manifestação da essência do princípio da autonomia. Consoante PAULO ANTÔNIO 

CARVALHO FORTES (8), é "ato de decisão voluntária, realizado por uma pessoa 

competente, embasada em adequada informação e que seja capaz de deliberar tendo 

compreendido a informação revelada, aceitando ou recusando propostas de ação que 

lhe afetem ou poderão lhe afetar". Quanto ao conteúdo, segundo o mesmo autor, as 

informações devem se pautar: na natureza dos procedimentos; nos objetivos, 

diagnósticos ou terapêuticos; nas alternativas existentes para os procedimentos 

propostos; nas possibilidades de êxito; no balanço entre benefícios, riscos e 

inconvenientes e, por fim, nas probabilidades de alteração das condições patológicas, 

de dor e de sofrimento do paciente, daí concluir-se que tal consentimento informado, 

ou dever de informação, no caso específico dos autos, que trata de pretensão 

indenizatório por erro médico derivado de cirurgia plástica, necessariamente, ser 

prestado por profissional da medicina, qualificação que não tem a demandada pessoa 

física, daí por que, estou com a sentença que reconheceu a ilegitimidade da 

demandada pessoa individual, porque o contrato foi efetuado com a pessoa jurídica, 

cuja personalidade jurídica é diversa, e quanto ao dever de informação, porque no caso 

entendo deva ser exclusivamente atribuído ao profissional da medicina, já que este é 

quem tem condições técnicas e qualificação para obter o consentimento informado. 

Por tais fundamentos, estou mantendo a sentença em relação à ilegitimidade passiva 

de Ângela Cristina Hillal Ponzio Ardais, acompanhando, no mais, o v. voto condutor. 

Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - Apelação Cível nº 

70031967797, Comarca de Porto Alegre: "DESPROVERAM O AGRAVO RETIDO, À 

UNANIMIDADE; REJEITARAM A PRELIMINAR, POR MAIORIA; E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO, À UNANIMIDADE." Julgador(a) de 1º Grau: LUIZ AUGUSTO 

GUIMARAES DE SOUZA - RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE 

AÉREO. ATRASO DE VÔO INTERNACIONAL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, I, DO CDC. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM. AFASTAMENTO DE 

TARIFAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. O prazo decadencial de 30 dias do CDC não se aplica 

às ações indenizatórias decorrentes de atrasos em vôos. Precedentes do STJ. Não seria 

razoável entender-se que o CDC teria diminuído, em prejuízo ao consumidor, os prazos 

decadenciais e prescricionais do Código Civil; - Em casos análogos, a jurisprudência do 

STJ, em diversas oportunidades, reduziu o quantum indenizatório, de 4.150 Direitos 

Especiais de Saque - DES para 332 DES por passageiro; - Comparado com a 

jurisprudência do STJ, o valor arbitrado em segundo grau de jurisdição mostra-se 

exagerado; - A incidência do CDC nas situações de prestação deficiente no transporte 

aéreo, contudo, afasta qualquer possibilidade de tarifação. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (STJ; REsp 877.446; Proc. 

2006/0179659-0; SP; Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy Andrighi; Julg. 

09/12/2008; DJE 03/02/2009) 

 

193. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. 

ART. 29, CDC. PRÁTICA PREVISTA PELO ART. 54, CDC. VULNERABILIDADE. ELEIÇÃO DE FORO. 

LOCALIDADE DIVERSA DE ONDE RESIDE O CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, exposta às práticas previstas pelos arts. 30 a 54 do CDC, 

configura consumidor por equiparação (art. 29, CDC). Entretanto, a doutrina e a jurisprudência 

vêm entendendo que, para que haja referida equiparação, a vulnerabilidade na relação 

contratual é imprescindível, ou seja, tal dispositivo somente prescinde do conceito de 



destinatário final. Configurada a vulnerabilidade da parte e sua exposição a uma das práticas 

previstas pelos arts. 30 a 54, aplicável é o Código de Defesa do Consumidor (art. 29). Nos 

termos do art. 54 do CDC, o contrato firmado pelas partes configura contrato de adesão, logo, o 

agravado goza da proteção contratual preceituada pelo Código de Defesa do Consumidor. A 

expressão "entre outras", presente no art. 51 do CDC, demonstra claramente que as hipóteses 

de cláusulas abusivas foram enunciadas de forma não-taxativa. Dessa forma, consoante 

entendimento da secretaria de direito econômico do Ministério da Justiça (sde-mj), as cláusulas 

que "elejam foro para dirimir conflitos decorrentes de relações de consumo diverso daquele 

onde reside o consumidor" devem se consideradas abusivas e, por conseqüência, nulas de pleno 

direito. (TJMG; AGIN 1.0702.08.521051-7/0011; Uberlândia; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. 

Des. Elpidio Donizetti; Julg. 24/11/2009; DJEMG 18/12/2009) 

 

194. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OFERTA PELO FORNECEDOR. 

VINCULAÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. Toda informação ou publicidade vincula o fornecedor e 

integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o fornecedor solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). 

Comprovada a realização da oferta e o seu não cumprimento, o consumidor tem direito de 

resolver o contrato e receber as quantias pagas, monetariamente atualizada, acrescida de 

perdas e danos, conforme dispõe o art. 35, III da Lei nº 8.078/90. (TJMG; APCV 

1.0024.06.229506-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio 

Marques; Julg. 10/09/2009; DJEMG 29/09/2009) 

 

195. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. Véiculo da marca bmw que colide contra o muro de 

contenção da pista e capota por duas vezes. Ação indenizatória fundada em suposto fato do 

produto, em razão do não funcionamento do sistema airbags. Laudo pericial, oriundo de 

processo cautelar de produção antecipada de provas, que concluiu pela inocorrência de falhano 

dispositivo de segurança, uma vez que o airbag não era para abrir em razão impacto de 

natureza diagonal em ângulo de 30º, além da capotagem. O manual do condutor é explicativo 

quanto à operacionalidade do sistema, circunstância que ilide a tese de violação do dever de 

informação que resulta dos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.078/90. Malgrado a responsabilidade 

seja objetiva na hipótese em discussão, isso não afasta o ônus do autor produzir a prova 

mínima do afirmado fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu. A ausência de 

verossimilhança afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço pelos eventuais danos 

suportados. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJRJ; APL 2009.001.17868; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; Julg. 16/06/2009; DORJ 15/07/2009; Pág. 125)  

 

196. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. Injusta recusa do fornecedor de serviços de 

permitir a internação de emergência do consumidor, sob a alegação de que não havia sido 

ainda cumprido o prazo de carência. Ainda que esteja registrado no contrato de adesão a 

previsão de prazo de carência, a oferta veiculada ao consumidor prevalece sobre as limitações 

previstas no contrato de adesão. Incidência do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, não 

merece prosperar o argumento do recorrente no sentido de que o consumidor teria agido de 

má-fé ao omitir o fato de ser portador de doença pré-existente. Aplicação da teoria do risco do 

empreendimento, segundo o qual aquele que aufere os bônus tem que suportar os ônus. Se não 

teve o apelante o cuidado de saber com quem estava a contratar, ainda mais se for considerado 

o fato de ser o segurado tetraplégico e portador de deficiência mental, não tendo o mesmo, por 

óbvio, condições de ocultar seu peculiar e frágil estado de saúde, há de ser rechaçada a 

alegação de ter o mesmo agido de má-fé no momento da contratação. À míngua de recurso por 

parte do consumidor, deve restar mantida na íntegra a sentença atacada. Recurso conhecido e 



desprovido. (TJRJ; APL 2009.001.19028; São Gonçalo; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Ines da Penha Gaspar; Julg. 22/04/2009; DORJ 14/05/2009; Pág. 179) 

 

a. Integra do Acórdão: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DÉCIMA 

SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível: 2009.001.19028 - Apelante: Amico Saúde Ltda. 

Apelada: Maria das Neves Pereira. Vara de Origem: 2ª Vara Cível da Comarca de São 

Gonçalo. Relator: Des. Luisa Cristina Bottrel Souza. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO 

DE SAÚDE. INJUSTA RECUSA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS DE PERMITIR A 

INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO CONSUMIDOR, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HAVIA SIDO AINDA CUMPRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA. AINDA QUE ESTEJA 

REGISTRADO NO CONTRATO DE ADESÃO A PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA, A 

OFERTA VEICULADA AO CONSUMIDOR PREVALECE SOBRE AS LIMITAÇÕES PREVISTAS 

NO CONTRATO DE ADESÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 30 DO CDC. ALÉM 

DISSO, NÃO MERECE PROSPERAR O ARGUMENTO DO RECORRENTE NO SENTIDO DE 

QUE O CONSUMIDOR TERIA AGIDO DE MÁ-FÉ AO OMITIR O FATO DE SER PORTADOR 

DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO, 

SEGUNDO O QUAL AQUELE QUE AUFERE OS BÔNUS TEM QUE SUPORTAR OS ÔNUS. SE 

NÃO TEVE O APELANTE O CUIDADO DE SABER COM QUEM ESTAVA A CONTRATAR, 

AINDA MAIS SE FOR CONSIDERADO O FATO DE SER O SEGURADO TETRAPLÉGICO E 

PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL, NÃO TENDO O MESMO, POR ÓBVIO, CONDIÇÕES 

DE OCULTAR SEU PECULIAR E FRÁGIL ESTADO DE SAÚDE, HÁ DE SER RECHAÇADA A 

ALEGAÇÃO DE TER O MESMO AGIDO DE MÁ-FÉ NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. À 

MÍNGUA DE RECURSO POR PARTE DO CONSUMIDOR, DEVE RESTAR MANTIDA NA 

ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, distribuídos sob o no 

2009.001.19028, em que é Apelante, AMICO SAÚDE LTDA., e Apelada, MARIA DAS 

NEVES PEREIRA, Acordam os Desembargadores que compõem a Décima Sétima 

Câmara Cível em, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos 

do voto da Relatora. VOTO: O inconformismo manifestado pelo Apelante carece de 

respaldo legal, e não está a merecer, portanto, acolhida. O caso dos autos narra a 

trágica trajetória de vida de uma família formada por uma mãe devotada e seu filho 

que, desde os 17 anos de idade, em virtude de acidente automobilístico, tornou-se 

tetraplégico e portador de deficiência mental, culminando com seu falecimento, aos 

aproximados 47 anos de idade, no curso da presente demanda. Procurado em sua 

residência por um preposto da apelante, foi oferecido ao falecido Autor – na realidade, 

à sua genitora – a contratação de plano de saúde. O falecido tinha saúde bastante 

debilitada e carecia de uma série de cuidados especiais, daí porque houve hesitação 

em aceitar a oferta de contratação do plano de assistência médico-hospitalar, porque 

já era o falecido usuário do plano de saúde RIO MED, há mais de 5 anos, e não poderia 

se submeter a novo prazo de carência. No afã de amealhar mais e mais clientes, o 

preposto da apelante, então, assegurou àquela família que não haveria novo prazo de 

carência a ser cumprido e que, a partir da contratação, estaria o Autor apto a se 

beneficiar de todas as vantagens oferecidas pelo novo plano contratado. Mas, qual 

não foi a surpresa e decepção dos segurados, ao constatarem que as promessas 

veiculadas pelo representante da empresa-ré não passavam de embuste, porque, 

quando mais precisou o segurado, acometido de grave quadro de infecção urinária, 

teve sua internação rejeitada, tendo sido submetido à cirurgia no Hospital 

Universitário Antônio Pedro. Não lhe restou outra saída senão a de buscar no Judiciário 

a rescisão do contrato e a indenização pelos danos morais sofridos em virtude da 

injusta recusa perpetrada pela empresa ré, ora Apelante. Lamenta-se, e muito, que 



não tenha a Apelada manejado apelação, contra o valor que foi arbitrado a título de 

danos morais, por isso que, diante de todos os fatos narrados nestes autos, reconhece-

se que a quantia a esse título fixada foi tímida. Apesar disso, em face do princípio da 

devolutividade, nada mais há que ser feito, tendo restado a matéria preclusa. Não 

mereceu prosperar as alegações da Apelante, no sentido de que teria agido em 

exercício regular de direito e que a exigência de observância do prazo de carência era 

válida e referendada pelo contrato firmado entre as partes. Isso porque, ainda que se 

reconheça a validade da cláusula do contrato de adesão que institui o prazo de 

carência para a cobertura do plano de saúde, no caso dos autos, o que vinculou a 

atuação da Apelante não foram as regras dispostas no contrato, mas sim a oferta 

efetivamente veiculada ao consumidor, que nele induziu a convicção de que não 

haveria de submeter-se a nenhum período de desamparo. Amolda-se com perfeição à 

presente hipótese o comando do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, que 

determina que a oferta veiculada ao consumidor vincula o prestador de serviços e 

integra o contrato. Trata-se de disposição perfeitamente alinhada com os ditames de 

boa-fé objetiva que regem todo o ordenamento jurídico, em especial as relações 

jurídicas marcadas pelo desequilíbrio e hipossuficiência, às quais o próprio constituinte 

previu tutela diferenciada, como é o caso das relações consumeiristas. No caso dos 

autos, não é mesmo crível que a oferta de insubmissão ao prazo de carência não tenha 

sido dirigida ao consumidor, principalmente considerando-se que o mesmo possuía 

saúde bastante fragilizada, dependia de uma série de tratamentos médicos e não 

podia suportar nenhum período de desamparo. Certamente, a promessa veiculada 

pelo preposto da empresa Apelante foi fator decisivo para a contratação e, sendo 

assim, deveria mesmo ter sido essa oferta cumprida, preponderando sobre as 

eventuais cláusulas do contrato de adesão que previssem de maneira diversa. Tocante 

ao fato de ter o Autor omitido o fato de ser portador de doença pré-existente, também 

não há como prosperar a alegação da Apelante no sentido de ter o mesmo sido o 

causador da ruptura da relação contratual, isso porque era seu dever saber com quem 

estava a contratar, até mesmo porque, como admitido pela própria Apelante, a 

contratação ocorreu na residência do consumidor, não sendo nem de longe possível 

acreditar fosse o consumidor, tetraplégico e doente mental, capaz de ocultar seu 

estado de saúde, com a finalidade de burlar as regras do plano de saúde. Tudo indica 

que a má-fé, nesse caso, somente poderia ser imputada ao preposto da Apelante, que, 

no fã de amealhar cada vez mais clientes, pouco se importou em fornecer informações 

falsas ao consumidor e registrar no formulário de adesão informações igualmente 

incompatíveis com a flagrante realidade. Aplica-se perfeitamente ao caso a chamada 

teoria do risco do empreendimento, segundo a qual prevalece a máxima de “quem 

aufere os bônus tem que suportar os ônus”. Ora, se não se preocupou com quem iria 

contratar, não poderia jamais a Apelante ter-se recusado a dar a mais completa 

cobertura para o consumidor, que não agiu, e nem poderia ter agido, com malícia, 

porque sua condição debilitada não foi e jamais poderia ter sido ocultada do preposto 

da empresa Apelante. Por todos os ângulos que se analise a questão, impossível não 

reconhecer a ilicitude da conduta perpetrada pela Apelante, ao deixar em desamparo o 

consumidor tão debilitado e carente de tratamento médico. E não mereceria nem ser 

objeto de enfrentamento o argumento trazido pela Apelante de que a recusa de 

internação não seria causa suficiente para ensejar danos morais, revelando-se como 

mero aborrecimento e dissabor cotidiano. Talvez seja essa uma das grandes 

demonstrações da insensibilidade e falta de humanidade com que certos prestadores 

de serviços de assistência médico-hospitalar dirigem a seus clientes/consumidores. Em 

que pese realizarem atividades econômicas, prepondera nesses serviços o caráter 



assistencial de defesa da vida, da saúde e, em última perspectiva, da dignidade da 

pessoa humana. Não é possível, sob qualquer hipótese, se admitir que a recusa de 

internação de um paciente doente e extremamente debilitado configure mero 

aborrecimento cotidiano, ainda mais em se considerando o que se tem em jogo nesses 

momentos cruciais, em que cada minuto é vital, influi na própria sobrevivência do 

consumidor. Assim é que deve se reconhecer o acerto da decisão atacada, que deve ser 

integralmente mantida. À conta de todo o exposto, o voto é no sentido de se negar 

provimento ao recurso. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2009. Des. Luisa Cristina Bottrel 

Souza – Relatora. RELATÓRIO: Trata-se de ação de rescisão contratual c.c 

indenizatória, em que foi formulado pedido de antecipação de tutela, que seguiu o rito 

ordinário, ajuizada por Anderson Carlos Pereira, em face de Amico Saúde Ltda., 

objetivando a declaração de rescisão contratual, por culpa do Réu, bem como fosse o 

mesmo condenado a devolver as parcelas que haviam sido pagas e reconhecida a 

inexistência de qualquer débito seu, além de indenização pelos danos morais sofridos 

em virtude do atuar ilícito da empresa ré. Alegou o Autor, como causa de pedir, que 

influenciado pelas ofertas realizadas por preposto da empresa-ré, foi levado a 

contratar o plano de assistência médico-hospitalar, tendo sido induzido a crer que não 

haveria prazo de carência para a mudança de plano de saúde. Mas, para a sua 

surpresa, teve sua internação rejeitada pelo Réu, sob o argumento de que deveriam ser 

respeitados os prazos contratuais. Ressaltou, ademais, que a situação que provocou 

sua internação era emergencial e que injusta havia sido a recusa do Réu, ainda mais 

em se considerando seu débil estado de saúde, pois que era tetraplégico desde os 17 

anos de idade e dependia de uma série de tratamentos médicos para a manutenção de 

sua vida e do mínimo de condições dignas de sobrevivência. Foi proferida decisão, em 

fls. 60, deferindo o pedido de antecipação de tutela formulado e determinando a 

suspensão das cobranças realizadas pelo Réu em face do Autor, sob pena de multa de 

R$ 500,00 para cada cobrança. Na contestação, que está em fls. 67/77, o Réu invocou 

a aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”, alegando que deviam ser 

respeitados os prazos estipulados no contrato e que o Autor não havia se 

desincumbido de comprovar a alegação de que lhe fora ofertada a contratação do 

plano de saúde sem prazos de carência. Sustentou, ademais, que o Autor havia violado 

o dever de transparência, ao omitir, no formulário preenchido no momento da 

contratação, o fato de ser portador de doenças pré-existentes, sendo sua, na realidade, 

a culpa pela ruptura do contrato. No mais, afirmou que havia agido em exercício 

regular de direito, ao recusar a internação do Autor, razão pela qual deviam ser refutas 

as suas pretensões declaratória e indenizatória. Despacho saneador, em fls. 192. Em 

fls. 201 foi noticiado o falecimento do Autor e, em fls. 212, autorizada a retificação do 

pólo ativo, que foi assumido pela genitora e única herdeira do falecido. Realizada a AIJ, 

conforme registro em fls. 214/216. Na mesma oportunidade as partes ofereceram 

alegações finais orais e foi proferida a sentença julgando procedente a pretensão 

autoral e, com isso, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes e 

condenando o Réu ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, que 

foram fixados no valor de R$ 9.000,00. Condenou o Réu ao pagamento das custas e 

dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre a condenação. Inconformado, o 

Réu manejou o presente recurso, em fls. 217/225, em que insistiu na validade da 

cláusula que determinava a observância de prazo de carência, que a recusa da 

internação tinha sido legítima e que inocorrentes os danos morais, seja em virtude da 

licitude de sua conduta, seja porque a recusa da internação configurava mero 

aborrecimento incapaz de ensejar danos morais. Contrarrazões, em fls. 229/244, 



prestigiando o julgado. É o relatório. À douta Revisão. Rio de Janeiro, 22 de abril de 

2009. Des. Luisa Cristina Bottrel Souza – Relatora 

 

197. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO. Expedição 

espontânea pelo banco, oferecendo a função de crédito. Oferta de efeito vinculante (art. 30 do 

CDC). Desbloqueio. Compra sem justo motivo desautorizada. Aquisição do bem com cartão de 

crédito de terceiro. Dano moral caracterizado, pela humilhação, sofrimento e angústia 

experimentados pelo titular. Verba fixada na sentença em r$3.000,00. Valor que representa 

justa reparação ao prejuízo extrapatrimonial da vítima. Recurso adesivo. Majoração do dano 

moral. Recurso inadmissível, diante da ausência de seu pressuposto mais característico: 

Sucumbência recíproca. Não conhecimento. Além de a sentença ter acolhido todos os pedidos, a 

só circunstância de fixar o dano moral abaixo do valor pretendido na inicial, meramente 

estimativo, não induz à compreensão de mútua sucumbência. Precedentes do STJ. (TJRJ; APL 

2009.001.11152; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Nametala Jorge; Julg. 01/04/2009; 

DORJ 27/04/2009; Pág. 219) 

 

a. Integra do Acórdão: Tribunal de Justiça - Décima Terceira Câmara Cível. Apelação Cível 

número 2009.001.11152. Relator Desembargador Nametala Jorge. Responsabilidade 

Civil. Relação de consumo. Cartão de Crédito. Expedição espontânea pelo banco, 

oferecendo a função de crédito. Oferta de efeito vinculante (art. 30 do CDC). 

Desbloqueio. Compra sem justo motivo desautorizada. Aquisição do bem com cartão 

de crédito de terceiro. Dano moral caracterizado, pela humilhação, sofrimento e 

angústia experimentados pelo titular. Verba fixada na sentença em R$3.000,00. Valor 

que representa justa reparação ao prejuízo extrapatrimonial da vítima. Recurso 

adesivo. Majoração do dano moral. Recurso inadmissível, diante da ausência de seu 

pressuposto mais característico: sucumbência recíproca. Não conhecimento. Além de a 

sentença ter acolhido todos os pedidos, a só circunstância de fixar o dano moral abaixo 

do valor pretendido na inicial, meramente estimativo, não induz à compreensão de 

mútua sucumbência. Precedentes do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Cível número 11152/09, em que são apelantes 1- UNICARD BANCO 

MULTIPLO S/A, 2- Cristiane Teles Barroso e apelados os mesmos. Acordam os 

Desembargadores da Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, à unanimidade, em negar provimento ao recurso principal e em não 

conhecer do adesivo. Trata-se, em última análise, de ação de indenização por dano 

moral, pelo rito sumário, cumulada com obrigação de fazer, proposta por Cristiane 

Teles Barros em face do UNICARD BANCO MULTIPLO S/A. Afirma a autora, em sua 

inicial, ter recebido cartão de débito/crédito, por expedição espontânea do banco, 

tendo, por isso, solicitado o desbloqueio na função crédito em 02/06/2008; mas, após 

tentar efetuar compra parcelada, a transação foi negada indevidamente, por conta de 

uma dívida já quitada de outro cartão. Pretende: I - tutela antecipada para proceder 

ao imediato desbloqueio da função crédito do cartão 5407.XXXX.XXXX.6038; II - 

reparação no valor equivalente a 60 (sessenta) salários mínimos, a título de dano 

moral. Deferida a gratuidade e indeferida a tutela antecipada (fl.48). Realizada 

audiência de conciliação sem acordo, o réu apresentou contestação escrita, aduzindo 

não haver prova da recusa do cartão; não ter sido solicitado o desbloqueio; a função 

de crédito do cartão fora cancelada por inadimplemento da autora, e mantida 

cancelada no novo cartão. A sentença, no que agora interessa, julgou procedente o 

pedido para condenar o Réu: (i) a proceder ao desbloqueio da função crédito do cartão 

no prazo de 5 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, cominando multa 

diária de R$ 5.000,00; (ii) a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a 



título de indenização por danos morais acrescido de juros e correção monetária desde 

a citação. Apela o réu, reeditando os temas da resposta, aduzindo que mero 

descumprimento contratual não enseja dano moral, ademais, não comprovado; o 

excesso da verba reparatória. Em recurso adesivo, postula a autora a majoração do 

dano moral para R$16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos reais), diante da grande 

extensão do prejuízo extrapatrimonial. Recursos respondidos. É o relatório. Destaque-

se, de logo, que o documento de fls. 46 comprova a quitação concernente ao cartão 

5407.XXXX.XXXX.6020 em 12/09/07. Igualmente demonstrado que não havia nenhum 

apontamento negativo sobre seu nome e CPF no Serasa e no SPC (fl.31), bem como o 

teor da oferta do serviço do réu constante de fls. 28/29, que, por se tratar de relação 

de consumo, vincula o fornecedor (art. 30 do CDC). Esse conjunto probatório, portanto, 

conduz à certeza de que a autora ostentava ao tempo da oferta recebida condições 

objetivas para contratar, vale dizer, para ter acesso ao crédito ofertado, tanto isso é 

verdade que recebeu cartão com função de crédito e débito, circunstância essa, repita-

se, que obriga o banco. Como todo o cartão, como usual, enviado via correio é 

bloqueado, por questões de segurança, houve solicitação e desbloqueio conforme 

protocolo 214062. E se o banco sequer negou a existência desse registro nem trouxe 

aos autos o conteúdo desse documento digital, para provar o contrário, na forma do 

art. 330, II, do CPC, tem-se que o cartão fora realmente liberado para todas as suas 

funções. Por outro lado, como bem anota a sentença, “A recusa de autorização de 

utilização do cartão de crédito se extrai de todo material probatório colacionado nos 

autos”. Na verdade, o documento de fls. 57 comprova a compra pela autora, e o de fls. 

37, a forma de pagamento parcelado em seis vezes. O documento de fls. 40 deixa 

evidente que a compra se fez por meio do cartão de sua mãe, dada a impossibilidade 

do uso do próprio cartão. Ademais, cuidando-se de relação de consumo, como já 

exposto, a responsabilidade do apelante, a teor do art. 14 do CDC, é objetiva, pelo só 

restaria elidida com a prova, ônus seu, de qualquer uma das excludentes previstas no § 

3o. do referido dispositivo legal. Ocorre que desse ônus não se desincumbiu, ao 

contrário, o que resta demonstrado é o fato de a autora estar adimplente e não ter 

conseguido realizar a aquisição de desejado produto com o cartão de crédito, 

5407.XXXX.XXXX.6038, por má prestação de serviço pelo réu. Bem por isso, não está a 

sentença a merecer e forma ao condenar o banco tanto na obrigação de fazer, quanto 

no pagamento do dano moral. Com relação ao dano extrapatrimonial, porque, o atuar 

do banco, sem dúvida, provocou iniludível lesão de bem integrante da personalidade, 

como a integridade psicológica da autora, causando-lhe sofrimento, humilhação e 

tristeza, resta inegavelmente configurado. Esse dano está ínsito na própria ofensa, 

decorre da gravidade do ato ilícito em si, vale dizer, existe “in re ipsa”. E, por isso 

mesmo, a sua demonstração não demanda produção de prova, indispensável quando 

se cuida de dano material. Como sabido, sua quantificação fica à prudente discrição do 

magistrado; entretanto, na apuração do valor da indenização, devem ser consideradas 

as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, levando-se ainda em 

conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Não se pode olvidar, outrossim, 

do princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro, tampouco do fato de que a 

reparação não tende a “restitutio in integrum”, senão a uma compensação pela dor e 

sofrimento da vítima decorrentes do ato ilícito. Por conseguinte, observadas tais 

diretrizes, impõese rejeitar o pedido de redução mantendo-se o justo valor fixado na 

sentença. O recurso adesivo, a seu turno, revela-se de manifesta inadmissibilidade, 

pois, como se extrai da regra do art. 500, caput, do CPC, o seu cabimento pressupõe 

mútua sucumbência, aqui inocorrente. A começar porque a sentença deu pela 

procedência do pedido, depois porque a circunstância de se ter fixado o dano moral em 



valor menor do postulado, que é meramente estimativo, não conduz à compreensão de 

procedência parcial, conforme assente entendimento pretoriano (STJ-3a. Turma, REsp. 

21.696-9-SP, Rel. Min. Cláudio Santos, DJ 21.06.93; RSTJ 111/181; STJ-RT 800/222). 

Portanto, somente por via de apelação autônoma poderia a ré pretender a majoração 

da verba reparatória, jamais por meio do recurso adesivo, por ausência de seu 

pressuposto mais característico: sucumbência recíproca. À conta dessas considerações, 

a Câmara desprovê o apelo principal e não conhece do adesivo. Rio de Janeiro, 01 de 

abril de 2009. Desembargador Nametala Jorge- Relator 

 

198. TELEFONIA. Oferta de ligações gratuitas para determinados números sem qualquer limitação. 

Material publicitário claro, preciso e que não contém qualquer ressalva. Aplicação da regra 

contida no art. 30 do CDC. Vinculação da prestadora de serviço. Negaram provimento ao 

recurso. (TJRS; RCív 71002024479; Santa Maria; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Heleno 

Tregnago Saraiva; Julg. 05/11/2009; DJERS 12/11/2009; Pág. 160) 

 

a. Integra do Acórdão: TELEFONIA. OFERTA DE LIGAÇÕES GRATUITAS PARA 

DETERMINADOS NÚMEROS SEM QUALQUER LIMITAÇÃO.MATERIAL PUBLICITÁRIO 

CLARO, PRECISO E QUE NÃO CONTÉM QUALQUER RESSALVA. APLICAÇÃO DA REGRA 

CONTIDA NO ART. 30 DO CDC. VINCULAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. Recurso Inominado – Primeira Turma Recursal Cível. 

Número: 71002024479 – Comarca de Santa Maria. Recorrente: Global Village Telecom 

Ltda. Recorrido: Neiva Maria Carvalho Ilha - ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

os autos. Acordam os Juízes de Direito integrantes da Primeira Turma Recursal Cível 

dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do julgamento, além do signatário, 

os eminentes Senhores Dr. Ricardo Torres Hermann (Presidente) e Dr. Luis Francisco 

Franco. Porto Alegre, 05 de novembro de 2009. DR. HELENO TREGNAGO SARAIVA, 

Relator. RELATÓRIO- (Oral em Sessão.) – VOTOS - Dr. Heleno Tregnago Saraiva 

(RELATOR) Impressiona o material veiculado pela ré e que é claro e, por certo, atrativo. 

Numa frase do documento juntado à fl. 9 e produzido pela prestadora de serviço está 

contida a solução da lide, in verbis: “Fale de graça com 3 números GVT e 1 número 

Longa Distância GVT” Foi a esta promoção que a consumidora aderiu e as ligações que 

lhe estão sendo cobradas dizem respeito aos números GVT que indicou e a um número 

GVT de outra localidade (ou seja, longa distância). Mais não se precisa dizer. A oferta 

vincula nos termos do contido no art. 30 do CDC. Ao afirmar a ré que a promoção está 

limitada ao uso de 500 minutos sua conduta comercial se mostra absolutamente 

inadequada, pois que realiza a oferta e as possíveis restrições (que não são 

anunciadas) estariam contidas em plano detalhado no seu “site”. Induvidoso que está 

obrigada nos termos da oferta que é clara, precisa e auto-explicativa. A sentença é de 

ser confirmada por seus fundamentos nos termos dispostos no art. 46 da Lei 9.099/95. 

Voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Responderá a recorrente vencida pelo 

pagamento das custas e honorários, estes arbitrados em R$ 465,00 pois que o valor 

dado à causa é baixo e não pode servir de base para o cálculo da verba honorária. Dr. 

Luis Francisco Franco - De acordo com o(a) Relator(a). Dr. Ricardo Torres Hermann 

(PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). DR. RICARDO TORRES HERMANN - 

Presidente - Recurso Inominado nº 71002024479, Comarca de Santa Maria: 

"NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME." Juízo de Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CIVEL SANTA MARIA - Comarca de Santa Maria DECLARATÓRIA. RESCISÃO DE 

CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. PLANO EMPRESARIAL. 

COOPERATIVA. OFERTA. FALHA NO SINAL. ZONA RURAL. INEFICÁCIA DOS SERVIÇOS. 



Contrato firmado por Cooperativa. Serviços que seriam utilizados por seus associados e 

diretores, alguns residentes na zona rural do município. Reclamação administrativa. 

Acesso livre ao Poder Judiciário. Art. 5º, XXXV, CF. Oferta de facilidades do plano 

contratado. Motivação do contrato. Art. 30 do CDC. Ausência de cobertura - falha no 

sinal - na zona rural do município. Faturas mensais que demonstram a ausência de 

utilização dos serviços. Falha na prestação dos serviços. Responsabilidade da 

companhia telefônica. Art. 14 e art. 22 CDC. Rescisão contratual. Débito inexigível. 

Negaram provimento. (TJRS; AC 70032666513; Canguçu; Décima Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. Carlos Rafael dos Santos Júnior; Julg. 27/10/2009; DJERS 05/11/2009; Pág. 

92) 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre 

outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos 

consumidores. 

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos refrigerados 

oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. (Incluído pela Lei nº 11.989, 

de 2009) 

 

Julgados 

199. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. OFERTA AO PÚBLICO 

DE PRODUTOS SEM INDICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE E COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 

INFRAÇÃO AOS ARTS. 18, § 6O, E 31 DO CDC E ART. 11, "N", DA LEI DELEGADA 4/62. DEVER DE 

INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros e 

limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC e art. 11, § 2o, da Lei Delegada 4/62. Valor 

que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. 

Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Recurso improvido. (TJSP; APL 

994.09.254166-3; Ac. 4321326; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio 

Carlos Villen; Julg. 08/02/2010; DJESP 23/03/2010) 

 

200. ADMINISTRATIVO. TELEFONIA FIXA. PULSOS ACIMA DA FRANQUIA. DETALHAMENTO. RESSALVA 

DO RELATOR. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar demanda sob o 

rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu que: a) o detalhamento das ligações 

locais, dentro ou fora da franquia, passou a ser exigido a partir de 1º de agosto de 2007; e b) o 

fornecimento da fatura detalhada é ônus da concessionária. 2. Ressalva do ponto de vista do 

Relator sobre o tema, no sentido de que, mesmo antes da edição do Decreto nº 4.733/2003 e da 

Resolução ANATEL 432/2006, a ausência, na conta telefônica, de discriminação detalhada dos 

pulsos que excedam a franquia mensal macula a prestação do serviço com o vício de qualidade 

por inadequação, conforme os arts. 6º, III, 20, 22 e 31 do CDC. 3. Agravo interposto antes do 

julgamento do recurso repetitivo, o que afasta a aplicação de multa. 4. Agravo Regimental não 

provido. (STJ; AgRg-Ag 1.134.678; Proc. 2008/0280063-4; PB; Segunda Turma; Rel. Min. 

Herman Benjamin; Julg. 18/02/2010; DJE 02/03/2010) 

 

 



a. Integra do Acórdão: AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.134.678 - PB 

(2008/0280063-4) RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN. AGRAVANTE : IVANIZA 

PEREIRA DE ARAÚJO - ADVOGADO : ÉRICO DE L. NÓBREGA. AGRAVADO : TELEMAR 

NORTE LESTE S/A - ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA. EMENTA - 

ADMINISTRATIVO. TELEFONIA FIXA. PULSOS ACIMA DA FRANQUIA. DETALHAMENTO. 

RESSALVA DO RELATOR. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao 

apreciar demanda sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), decidiu que: 

a) o detalhamento das ligações locais, dentro ou fora da franquia, passou a ser exigido 

a partir de 1º de agosto de 2007; e b) o fornecimento da fatura detalhada é ônus da 

concessionária. 2. Ressalva do ponto de vista do Relator sobre o tema, no sentido de 

que, mesmo antes da edição do Decreto 4.733/2003 e da Resolução Anatel 432/2006, 

a ausência, na conta telefônica, de discriminação detalhada dos pulsos que excedam a 

franquia mensal macula a prestação do serviço com o vício de qualidade por 

inadequação, conforme os arts. 6º, III, 20, 22 e 31 do CDC. 3. Agravo interposto antes 

do julgamento do recurso repetitivo, o que afasta a aplicação de multa. 4. Agravo 

Regimental não provido. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos em que são 

partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: "A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 

regimental, nos termos do voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)." Os Srs. Ministros 

Mauro Campbell Marques, Eliana Calmon, Castro Meira e Humberto Martins 

(Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. Brasília, 18 de fevereiro de 2010(data 

do julgamento). MINISTRO HERMAN BENJAMIN – Relator. RELATÓRIO O EXMO. SR. 

MINISTRO HERMAN BENJAMIN (Relator): Cuida-se de Agravo Regimental interposto 

contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial sob o fundamento de que o 

detalhamento dos pulsos nas contas telefônicas é obrigatório apenas a partir de 1º de 

janeiro de 2006, data estabelecida no Decreto 4.733/2003. A insurgência do Agravo 

funda-se no argumento de que o detalhamento dos pulsos é necessário até mesmo 

antes da regulamentação citada. É o relatório. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1.134.678 - PB (2008/0280063-4) VOTO: O EXMO. SR. MINISTRO HERMAN BENJAMIN 

(Relator): Inicialmente, observo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 

pacífica quanto à desnecessidade de intervenção da Anatel em demandas propostas 

por usuários contra concessionárias de serviço público de telefonia (REsp 792641/RS, 

Primeira Turma, Relator Ministro Francisco Falcão, Relator para Acórdão Ministro Luiz 

Fux, DJ de 20.03.2006). As Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ assentaram 

que o detalhamento dos pulsos nas contas telefônicas só é obrigatório a partir de 1º de 

janeiro de 2006, quando entrou em vigor o Decreto 4.733/2003 (REsp 976.722/MG, 

Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 13.02.2008; e AgRg no REsp 

1035191/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 26.05.2008). Consignei 

meu entendimento em sentido contrário no voto-vista que proferi no REsp 947.721/RS 

(Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 18.3.2008, disponível no site do STJ: 

(www.stj.jus.br), nestes termos: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE 

TELEFONIA FIXA COMUTADO. DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR E DA LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES. DIREITO À 

INFORMAÇÃO. VAZIOS DE LEGALIDADE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. DISTINÇÃO 

ENTRE FORMULAÇÃO JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E APLICAÇÃO JUDICIAL DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS LEGISLADAS. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-

FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO 

CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONCORRÊNCIA LEAL. PROVA DIABÓLICA. 1. A 

complexidade técnica ou operacional de uma atividade, produto ou serviço não deve 

amedrontar ou acanhar o Poder Judiciário na sua nobre missão constitucional e legal 



de controlar práticas comerciais abusivas, pois do contrário criar-se-iam no mercado, 

pela via transversa, vazios de legalidade , imunes à interferência judicial e, pior, à 

incidência da lei que, nos Estados democráticos, espera-se seja aplicável a todos. 2. 

Distinção que se deve fazer entre formulação judicial de políticas públicas e aplicação 

judicial de políticas públicas legisladas, editadas pelo Congresso Nacional, 

freqüentemente com linguagem minuciosa e inequívoca. 3. As concessionárias de 

telefonia são, para todos os fins, fornecedoras , e as suas prestações de serviço aos 

assinantes-usuários (rectius , consumidores) caracterizam relação jurídica de consumo 

, nos termos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. Os objetivos, princípios, 

direitos e obrigações previstos no CDC aplicam-se integralmente aos serviços de 

telefonia, fixa ou não. 5. Um dos direitos básicos do consumidor, talvez o mais 

elementar de todos, e daí a sua expressa previsão no art. 5o, XIV, da Constituição de 

1988, é "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço" 

(art. 6º, III, do CDC). 6. O direito à informação também foi explicitamente abraçado 

pela Lei Geral das Telecomunicações – LGT (art. 3º, IV, da Lei 9.472/1997). 7. Derivação 

direta do princípio da transparência e, remota, dos princípios da boa-fé objetiva, da 

solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor, e da concorrência leal, o dever de 

informação adequada incide nas fases pré-contratual, contratual e pós-contratual, e 

vincula tanto o fornecedor privado como, com maior razão, o fornecedor público, 

inclusive o concessionário. 8. Só respeitam o princípio da transparência, em sua 

plenitude, as informações que sejam "corretas, claras, precisas, ostensivas" e que 

indiquem, nessas mesmas condições, as "características, qualidades, quantidade, 

composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados" do 

produto ou serviço, objeto da relação jurídica de consumo (art. 31 do CDC). 9. No 

regime do CDC, além de cumprir a expectativa legítima do consumidor quanto à 

segurança e adequação aos fins a que se destina, o serviço deve agregar todas as 

informações necessárias à sua correta utilização e à fiscalização (pelo Estado, pelos 

consumidores e pelos concorrentes) do seu conteúdo e preço. 10. A ausência, na conta 

telefônica, de discriminação detalhada dos pulsos que excedam a franquia mensal 

macula a prestação do serviço com o vício de qualidade por inadequação , conforme o 

teor dos arts. 20 e 22 do CDC. 11. Infração também ao art. 3o, inciso IV, da LGT, 

segundo o qual é direito do usuário a “informação adequada sobre as condições de 

prestação dos serviços, suas tarifas e preços”. 12. Viola frontalmente o escopo do CDC 

e da legislação de telecomunicações a ressuscitação judicial da regra arcaica e injusta 

do caveat emptor (= o consumidor que se informe), sobretudo quando dele se exige a 

produção de prova que está em poder do fornecedor ou só este tem condições técnicas 

de gerar e exibir. 13. Impor ao sujeito vulnerável o ônus da prova diabólica é a antítese 

do Estado Democrático de Direito, lastreado não só no reconhecimento da 

vulnerabilidade de certas categorias de pessoas, mas também, em particular, na 

procura de mecanismos para remediá-la, no âmbito substantivo e processual. 14. 

Querer que o consumidor comprove que não excedeu os pulsos da sua franquia mensal 

equivale a transformar seu direito à informação em dever de informar-se , inversão de 

valores e pólos na relação jurídica de consumo, sintoma de aberto desprezo pelo 

escopo e sistema do CDC e da LGT. 15. O direito de defesa do consumidor é refém do 

direito à informação . Onde for negado este, inviabilizado ou enfraquecido estará 

aquele, pois a prática judicial rejeita a impugnação no atacado de contas e cobranças. 

16. São ilegais os atos administrativos normativos e as práticas comerciais que, direta 

ou indiretamente, afastem, reduzam, mitiguem, condicionem ou inviabilizem o dever 

de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, ressalvadas as exceções 



previstas em lei. 17. O dever de informar no CDC é incondicionado e incondicionável, 

por isso mesmo sempre gratuito. Cobrar por informações obrigatórias ou que sejam 

acessórias ao negócio principal é tolher o direito à informação do consumidor e 

simboliza perversa distorção do Estado Social pelo capitalismo selvagem. 18. Recurso 

Especial não provido. Ressalvado o meu ponto de vista, curvo-me à jurisprudência 

dominante nesta Corte, que consagrou ser obrigatória a discriminação dos pulsos nas 

contas telefônicas somente a partir de 1º de janeiro de 2006, data da entrada em vigor 

do Decreto 4.733/2003. Por tudo isso, nego provimento ao Agravo Regimental. É como 

voto. 

 

201. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. Véiculo da marca bmw que colide contra o muro de 

contenção da pista e capota por duas vezes. Ação indenizatória fundada em suposto fato do 

produto, em razão do não funcionamento do sistema airbags. Laudo pericial, oriundo de 

processo cautelar de produção antecipada de provas, que concluiu pela inocorrência de falha no 

dispositivo de segurança, uma vez que o airbag não era para abrir em razão impacto de 

natureza diagonal em ângulo de 30º, além da capotagem. O manual do condutor é explicativo 

quanto à operacionalidade do sistema, circunstância que ilide a tese de violação do dever de 

informação que resulta dos artigos 30 e 31 da Lei nº 8.078/90. Malgrado a responsabilidade 

seja objetiva na hipótese em discussão, isso não afasta o ônus do autor produzir a prova 

mínima do afirmado fato do produto ou do serviço, o que não ocorreu. A ausência de 

verossimilhança afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço pelos eventuais danos 

suportados. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (TJRJ; APL 2009.001.17868; Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Francisco; Julg. 16/06/2009; DORJ 15/07/2009; Pág. 125) 

 

a. Integra do Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL nº 2009.001.17868 - APTE: CID DE ARAÚJO 

PITOMBO. APDO: BMW DO BRASIL LTDA. RELATOR: DES.GABRIEL ZEFIRO 

RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSUMIDOR. VÉICULO DA MARCA BMW QUE COLIDE 

CONTRA O MURO DE CONTENÇÃO DA PISTA E CAPOTA POR DUAS VEZES. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA FUNDADA EM SUPOSTO FATO DO PRODUTO, EM RAZÃO DO NÃO 

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA AIRBAGS. LAUDO PERICIAL, ORIUNDO DE PROCESSO 

CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS, QUE CONCLUIU PELA 

INOCORRÊNCIA DE FALHA NO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, UMA VEZ QUE O AIRBAG 

NÃO ERA PARA ABRIR EM RAZÃO IMPACTO DE NATUREZA DIAGONAL EM ÂNGULO DE 

30°, ALÉM DA CAPOTAGEM. O MANUAL DO CONDUTOR É EXPLICATIVO QUANTO À 

OPERACIONALIDADE DO SISTEMA, CIRCUNSTÂNCIA QUE ILIDE A TESE DE VIOLAÇÃO DO 

DEVER DE INFORMAÇÃO QUE RESULTA DOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 8.078/90. 

MALGRADO A RESPONSABILIDADE SEJA OBJETIVA NA HIPÓTESE EM DISCUSSÃO, ISSO 

NÃO AFASTA O ÔNUS DO AUTOR PRODUZIR A PROVA MÍNIMA DO AFIRMADO FATO 

DO PRODUTO OU DO SERVIÇO, O QUE NÃO OCORREU. A AUSÊNCIA DE 

VEROSSIMILHANÇA AFASTA A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO 

PELOS EVENTUAIS DANOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

UNÂNIME. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

2009.001.17868, originários da 3ª Vara Cível da Comarca de Niterói, em que é 

apelante CID DE ARAÚJO PITOMBO e apelada BMW DO BRASIL LTDA. ACORDAM, por 

unanimidade de votos, os Desembargadores que compõem a Oitava Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em conhecer e negar provimento ao 

recurso, nos termos do voto do relator. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária ajuizada 

por proprietário de veículo da marca BMW em face da fabricante, por meio da qual 

objetiva reparação pelos danos material e moral ditos suportados em razão do não 

funcionamento do sistema denominado airbags, não obstante tenha se envolvido em 



acidente de grandes proporções (colisão seguida de duas capotagens) e a propaganda 

ostensiva de que o automóvel em comento é um dos mais seguros do mundo. Frisa que 

não foi devidamente informado quanto à operacionalidade do supramencionado 

sistema de segurança, situação que viola o dever de informação que resulta dos 

artigos 30 e 31 da Lei 8.078/90. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo da 3ª 

Vara Cível da Comarca de Niterói, ao fundamento de que a prova pericial concluiu que 

não houve falha no funcionamento do dispositivo de segurança, afirmando 

categoricamente que “...o sistema não deveria ser acionado, funcionando 

corretamente em virtude do tipo de impacto sofrido pelo carro”. Custas e honorários 

de 10% sobre o valor atribuído à causa, pelo autor (sentença, fls. 504/506). O recurso 

de apelação do demandante, tempestivo e corretamente preparado, renova a tese 

desenvolvida na inicial e persegue a reversão do julgado para decreto de procedência 

do pedido. Ressalta que a perícia é imprestável, uma vez que o veículo encontrava-se 

sucateado no momento de sua realização, carecendo de diversos módulos eletrônicos. 

Foi contrariado em prestígio da sentença. É o relatório. VOTO. A sentença em combate 

deu ao litígio a solução que se impunha e merece ser mantida. Aduz o autor que, 

bombardeado por competente publicidade que teciam loas à segurança dos veículos 

comercializados pela BMW, adquiriu, por intermédio da clínica da qual é proprietário e 

por meio de um contrato de arrendamento mercantil, uma unidade da 

supramencionada marca de automóvel, certo de que estaria seguro na hipótese de 

eventual acidente automobilístico. Relata que, em 16/08/03, o carro derrapou na pista 

molhada e colidiu contra o muro de proteção, projetando-se para fora da estrada e 

capotando por duas vezes. Apesar do impacto de grandes proporções, alega que o 

dispositivo de segurança denominado airbags (em número de oito) não foi acionado, 

situação que possibilitou a ocorrência de lesões físicas e o afastamento do trabalho por 

três meses, além de aborrecimentos anormais da vida de relação. Note-se que o laudo 

pericial, realizado em processo cautelar de produção antecipada de provas, concluiu 

pela inocorrência de falha no mecanismo de segurança, porquanto aduziu que: “O 

sistema de airbag não era para abrir no acidente, ou seja, funcionou corretamente. O 

campo de atuação da força de colisão foi em diagonal perfazendo um ângulo maior 

que 30°(trinta graus). As hastes amortecedoras e impacto do pára-choque dianteiros 

estavam com pequenas deformações. Não correu deformação do chassi do veículo 

provocado pela colisão”. (fls. 44). Ressalte-se que não deve prosperar a alegação de 

imprestabilidade do laudo em razão da modificação do veículo e da ausência de alguns 

módulos eletrônicos, uma vez que tais aspectos apenas inviabilizam o teste por meio 

de scanner, procedimento que não é imprescindível ante a sua natureza complementar 

ao exame de deformação, como concluiu corretamente o expert (fls. 44). Por outro 

lado, o manual do condutor acostado às fls. 438/448 demonstra a observância do 

dever de informação que resulta dos artigos 30 e 31 do CDC, porquanto explica de 

forma detalhada o funcionamento do sistema secundário de segurança, denominado 

airbags. Não obstante seja de consumo a natureza da relação jurídica entabulada - 

circunstância que atrai a responsabilidade objetiva que resulta do art. 14 da Lei 

8.078/90 - isso não exime o dever de o autor produzir a prova mínima do afirmado fato 

do produto ou do serviço, o que não ocorreu. Dessa forma, voto no sentido de conhecer 

e negar provimento ao recurso. Rio, 16 de junho de 2009. RELATOR - DES. GABRIEL DE 

OLIVEIRA ZEFIRO 

Art. 32. Os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças 

de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto. 



Normas correlatas: Artigo 70 desta lei 

Parágrafo único. Cessadas a produção ou importação, a oferta deverá ser mantida por 

período razoável de tempo, na forma da lei. 

Julgados 

202. PRESTAÇÃO DE SERINÇOS. REPARAÇÃO DE DANOS. Veículo de propriedade do autor deixado por 

45 (quarenta e cinco) dias nas dependências da co-ré Pedido do requerente que atribui a 

demora na prestação do serviço à mdispombthdade de peças Existência. Obrigação do 

fabricante e do importado em assegurar a oferta de peças em seus estoques, laieligênciu do 

anigo 32, caput, do C.D.C. Legitimidade passiva das co-rés ante a causa de pedir. Existência. 

Anulação da r sentença. Necessidade. Recurso provido para anular a r. Sentença. (TJSP; APL 

992.05.017865-1; Ac. 4232112; São Paulo; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Rocha de Souza; Julg. 03/12/2009; DJESP 10/02/2010) 

 

203. DEVER DOS FORNECEDORES DE MANTER A OFERTA DE COMPONENTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO 

DE BENS DURÁVEIS POR PRAZO RAZOÁVEL, MESMO APÓS CESSADA A FABRICAÇÃO OU 

IMPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. Inteligência do artigo 32, parágrafo único, do CDC. 

Indenização devida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 992.08.068716-3; Ac. 

4219223; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 

26/11/2009; DJESP 08/01/2010) 

 

204. CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DA PRODUÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS 

DE REPOSIÇÃO NO MERCADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 32 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJRS; RCív 71001807924; Pelotas; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Leila 

Vani Pandolfo Machado; Julg. 08/07/2009; DOERS 15/07/2009; Pág. 110) 

 

205. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E DANO MATERIAL. DEFEITO EM APARELHO DE 

TELEVISÃO. Não tendo, a fabricante, oferecido a reposição de peças e componentes por período 

razoável após cessada a produção do aparelho de televisão, têm, as rés, o dever de restituir a 

quantia desembolsada pelo autor, para a compra do produto. Art. 32, parágrafo único, do CDC. 

Responsabilidade solidária da comerciante que decorre de Lei. Dano moral, porém, não 

caracterizado. Apelo provido em parte. (TJRS; AC 70028114973; Novo Hamburgo; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Leo Lima; Julg. 13/05/2009; DOERS 21/05/2009; Pág. 49) 

 

 

a. Integra do Acórdão: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E DANO MATERIAL. 

DEFEITO EM APARELHO DE TELEVISÃO. Não tendo, a fabricante, oferecido a reposição 

de peças e componentes por período razoável após cessada a produção do aparelho de 

televisão, têm, as rés, o dever de restituir a quantia desembolsada pelo autor, para a 

compra do produto. Art. 32, parágrafo único, do CDC. Responsabilidade solidária da 

comerciante que decorre de lei. Dano moral, porém, não caracterizado. Apelo provido 

em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os 

Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo. Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores 

Des. Jorge Luiz Lopes do Canto e Des. Romeu Marques Ribeiro Filho. Porto Alegre, 13 

de maio de 2009. DES. LEO LIMA, Relator. RELATÓRIO Des. Leo Lima (RELATOR) ENEU 



TEIXEIRA ajuizou ação dita declaratória de obrigação de fazer, cumulada com dano 

moral, contra PHILIPS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. e LOJAS 

COLOMBO S/A. Refere que, em 03.05.2001, adquiriu um televisor marca Philips com as 

seguintes características “TV 55’ ST C/PIP TELA PLANA P 55YP43” (fl. 2). Menciona que, 

em julho de 2005, ocorreu defeito no televisor. Diz que procurou as Lojas Colombo, pois 

havia sido informado de que a garantia para reposição de peças era de 5 anos. 

Esclarece que, por indicação da vendedora, procurou empresa credenciada pela Philips, 

através da qual registrou a ocorrência junto à fabricante. Sustenta que o televisor 

encontra-se na oficina autorizada. Alega que a fabricante argumenta que não está 

mais produzindo as peças e que, por tal motivo, não tem condições de repô-las. 

Observa que, após trocas de e-mails, a Philips acabou deixando claro que a garantia 

expirou, negando-se a repor as peças ou a substituir o televisor. Requer que as rés 

sejam condenadas a entregar o televisor em pleno funcionamento, outro modelo 

similar ou o valor correspondente, que, hoje, alcança R$ 20.000,00. Pugna, também, 

pela condenação das demandadas ao pagamento de indenização por dano moral, no 

valor de R$ 25.000,00, ponderando que está impedido de utilizar o aparelho desde 

julho de 2005; e pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A 

gratuidade de justiça foi deferida. Citadas, as rés contestaram. Em sua defesa, Lojas 

Colombo S/A alega que, contatada pelo autor, informou-o de que o produto deveria 

ser enviado para a assistência técnica. Menciona que diligenciou, acionando a 

assistência técnica e buscando solucionar o problema junto à Philips, que, por sua vez, 

não teve condições de alcançar as peças necessárias para o conserto. Sustenta que 

esbarrou na desídia da Philips em fornecer as peças para o conserto do bem. Suscita 

sua ilegitimidade para o pleito, aduzindo que a fabricante é responsável pelos danos 

apontados na inicial. Enaltece que sua responsabilidade é apenas subsidiária. No 

mérito, sustenta que não há prova do defeito, já que não foi trazido qualquer recibo ou 

orçamento da assistência técnica. Pondera que cabe ao consumidor provar que o 

televisor estava com defeito ao ser encaminhado à assistência técnica, bem como 

provar os motivos para a não devolução do aparelho. Enfatiza que inexiste dano a 

indenizar. A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. também contestou, 

alegando a decadência, nos termos dos arts. 18 e 20 do CDC. Acrescenta que, nos 

termos do art. 26 do mesmo estatuto, o consumidor dispõe de 90 dias, a contar da 

efetiva entrega do produto, para reclamar defeito. De resto, esclarece que o aparelho 

encontra-se junto ao posto autorizado “Dornelles Peças e Serviços Eletrônicos Ltda.”, 

sendo que, após a realização da análise técnica, foi constatado que o mesmo havia 

sido mexido por terceiros não autorizados, com danificação das placas principais e 

comprometimento da parte funcional. Diz que, com isso, há exclusão da garantia. 

Pondera que os produtos que fabrica, para ter assegurada a garantia contratual, 

precisam, necessariamente, quando da constatação de problema, serem 

encaminhados a um posto autorizado. Salienta que, no caso, o defeito apareceu depois 

de mais de quatro anos de uso, quando já havia transcorrido o prazo de garantia de 

um ano. Enaltece que o CDC somente obriga o fornecedor a assegurar a oferta de 

componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação do produto. Frisa 

que, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, a restituição do valor equivale à restituição 

da quantia paga, e não do valor de mercado. Aduz que tal restituição é indevida. 

Ressalta que não há dano moral a indenizar. O autor se manifestou sobre as 

contestações. Às fls. 75/76, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de Lojas 

Colombo S/A, com condenação do autor a arcar com as custas correspondentes e 

honorários de R$ 700,00, suspensa a exigibilidade. Outrossim, restou afastada a 

preliminar de decadência, argüida pela Philips. Contra a decisão que acolheu a 



ilegitimidade passiva, o autor interpôs agravo de instrumento que acabou provido. 

Interposto agravo interno pelas Lojas Colombo S/A, não foi conhecido. Designada 

audiência, inexitosa a conciliação, foi produzida prova testemunhal. As partes 

apresentaram memoriais. Lançada a sentença, julgou improcedente o pedido, 

condenando o autor ao pagamento das custas e honorários de R$ 900,00, suspensa a 

exigibilidade, por litigar ao abrigo da gratuidade de justiça. Inconformado, o autor 

apelou, reforçando argumentos para requerer a procedência do pleito. Sem a resposta, 

os autos vieram à apreciação desta Corte. Registro que foi observado o disposto nos 

arts. 549, 551 e 552 do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado. É o relatório. VOTOS: Des. Leo Lima (RELATOR). O apelo merece 

prosperar, mas em parte. Segundo consta da fl. 8, o aparelho de televisão foi adquirido 

em 03.05.2001, sendo que, em outubro de 2005, apresentou defeito. A prova 

produzida evidencia, com segurança que, quando o aparelho foi recebido na 

assistência técnica autorizada, já havia sido desmontado por técnico contratado pelo 

autor. Tal circunstância tem, efetivamente, o condão de afastar o direito do 

consumidor à eventual garantia. Ocorre que, no caso, o direito do demandante não 

está consubstanciado na garantia legal ou contratual oferecida, até porque, 

transcorridos mais de quatro anos da data da aquisição do aparelho, não há como 

assegurar que ainda estavam em vigor. O direito, entretanto, decorre do disposto no 

art. 32, parágrafo único, do CDC, segundo o qual, cessada a produção ou importação, 

a oferta de componentes e peças de reposição deverá ser mantida por período 

razoável de tempo, na forma da lei. A ré Lojas Colombo S/A, em sua contestação, 

admite que a Philips cessou a fabricação do televisor adquirido pelo autor e que o 

conserto se tornou inviável porque a fabricante deixou de produzir as peças 

necessárias (fls. 16/17). Aliás, a própria fabricante, Philips, não nega essa 

circunstância, como se depreende da fl. 34. As rés, por outro lado, não esclarecem a 

data em que o produto deixou de ser produzido. Mesmo considerando que isso 

aconteceu imediatamente após a compra realizada pelo autor, a verdade é que, 

cuidando-se de um aparelho de televisão, ou seja, de um bem cuja durabilidade é 

longa, não parece razoável que, em menos de cinco anos, a fabricante deixasse de 

fornecer peças para reposição. Mostra-se inadmissível que o autor tenha investido 

uma quantia superior a R$ 5.000,00, em um aparelho que, por omissão da fabricante, 

apresentou durabilidade inferior a cinco anos. Frise-se que, se a fabricante tivesse 

oferecido a reposição de componentes e peças pelo período razoável a que alude o 

parágrafo único do mencionado art. 32, teria oportunizado o conserto do aparelho, 

ainda que às expensas do autor, uma vez expiradas as garantias legal e contratual. 

Assim não agindo, as rés devem arcar com a restituição do valor dispensado pelo 

demandante para a compra do aparelho de televisão, comprovado à fl. 8. Convém 

registrar que, consoante restou decidido no Agravo de Instrumento nº 70017959008, 

interposto pelo autor, a responsabilidade solidária das Lojas Colombo S/A decorre de 

lei (fls. 104/105). Agora, no que tange ao dano moral, improcede o pleito. Ocorre que, 

pelo que se verifica, o recorrente procura dar uma dimensão exagerada para a 

reparabilidade do dano moral, a partir de situação que não chega a caracterizar uma 

dor, um sofrimento, mas apenas um transtorno, um dissabor originado do defeito 

apresentado pelo produto e da dificuldade de conserto. A respeito da caracterização 

do dano moral, Sergio Cavalieri Filho bem enaltece: “... só deve ser reputado como 

dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, 

mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 



porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e 

duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Programa de 

Responsabilidade Civil, pág. 105, 6ª ed., 2005). Não obstante o natural aborrecimento 

do autor com o defeito do aparelho de televisão, nas circunstâncias, o fato narrado na 

inicial não é de molde a autorizar reparação por dano moral, por inexistir qualquer 

situação que possa ter atingido a honra do demandante, caracterizando tal espécie de 

dano. Em face do exposto, dou provimento, em parte, ao apelo, para julgar 

parcialmente procedente a ação e condenar as rés a restituir, ao autor, a quantia de 

R$ 5.462,10, com correção pelo IGP-M desde outubro de 2005, nos termos da Súmula 

43 do STJ, e juros de 1% ao mês, contados da citação, tratando-se de responsabilidade 

civil contratual. Outrossim, condeno-as a arcar com metade das custas e honorários de 

10% sobre o montante indenizatório, cabendo, ao autor, arcar com o restante das 

custas e honorários de R$ 600,00, suspensa a exigibilidade, por litigar ao abrigo da 

gratuidade de justiça. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto (REVISOR) De acordo com o 

insigne Relator, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, que autorizam a 

conclusão exarada no voto. Des. Romeu Marques Ribeiro Filho - De acordo. DES. LEO 

LIMA - Presidente - Apelação Cível nº 70028114973, Comarca de Novo Hamburgo: 

"PROVERAM EM PARTE O APELO. UNÂNIME." Julgador(a) de 1º Grau: LUIZ FELIPE 

SEVERO DESESSARDS 

 

206. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COMPUTADOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ART. 32 DO 

CDC. OBRIGAÇÃO DE MANTER PEÇAS DE REPOSIÇÃO EXIGÍVEL APENAS DO FABRICANTE E 

IMPORTADOR. A obrigação de manter peças de reposição é exigível exclusivamente do 

fabricante e importador do produto, segundo o art. 32 do CDC. No caso, pretendem os autores 

a Resolução do contrato de compra e venda com financiamento do computador porque, após 

terem danificado por descuido seu a placa-mãe do computador, não acharam tal equipamento 

à venda no mercado. Como a recorrente e a outra co-ré (financiadora) não são a fabricante ou 

a importadora do bem em questão, a obrigação encerrada no art. 32 do CDC não é exigível 

delas. Dessa sorte, merece provimento o recurso para julgar improcedente o pedido inicial. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJRS; RC 71001531300; Porto Alegre; Segunda 

Turma Recursal Cível; Relª Desª Maria José Schmitt Sant'Anna; Julg. 21/05/2008; DOERS 

27/05/2008; Pág. 100) 

 

a. Integra do Acórdão: Consumidor. compra e venda de computador. Resolução do 

contrato. art. 32 do cdc. Obrigação de manter peças de reposição exigível apenas do 

fabricante e importador. A obrigação de manter peças de reposição é exigível 

exclusivamente do fabricante e importador do produto, segundo o art. 32 do CDC. No 

caso, pretende os autores a resolução do contrato de compra e venda com 

financiamento do computador porque, após terem danificado por descuido seu a 

placa-mãe do computador, não acharam tal equipamento à venda no mercado. Como 

a recorrente e a outra co-ré (financiadora) não são a fabricante ou a importadora do 

bem em questão, a obrigação encerrada no art. 32 do CDC não é exigível delas. Dessa 

sorte, merece provimento o recurso para julgar improcedente o pedido inicial. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos 

os autos. Acordam os Juízes de Direito integrantes da Segunda Turma Recursal Cível 

dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do julgamento, além da signatária 

(Presidente), os eminentes Senhores Dra. Vivian Cristina Angonese Spengler e Dr. Leo 

Pietrowski. Porto Alegre, 21 de maio de 2008. DRA. MARIA JOSÉ SCHMITT SANT ANNA, 



Presidente e Relatora. RELATÓRIO: Trata-se de recurso interposto pela co-ré Manlec 

contra a sentença das fls. 49 a 53, que, julgando procedente o pedido inicial, rescindiu 

o contrato de compra e venda mediante financiamento havido com as rés para fins de 

aquisição de um computador da recorrente e ainda condenou as demandadas, 

solidariamente, a restituir o valor pago pelos autores pelo financiamento. Em síntese, 

fundamentou-se o juízo a quo no descumprimento da obrigação de manter peças de 

reposição no mercado (a recorrente não teria providenciado uma nova placa-mãe, 

para substituir a danificada pelos demandantes), conforme art. 32 do CDC. Arrazoando 

(fls. 59 a 62), a co-ré Manlec afirmou que, além de os requerentes terem confessado 

que danificaram por falta de cuidado a placa-mãe do computador, essa peça existe no 

mercado, todavia os autores não estariam dispostos a pagar por ela. Nesses termos, 

pediu a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Oferecidas 

contra-razões (fls. 65 a 66), vieram conclusos os autos a esta relatoria. VOTOS. Dra. 

Maria José Schmitt Sant Anna (PRESIDENTE E RELATORA). Merece provimento o 

recurso. De início, consigna-se o equívoco do juízo a quo em determinar a citação de 

ofício da co-ré Losango. Acaso concluído pelo litisconsórcio necessário, em não sendo 

promovida a citação do litisconsorte, deve o juiz extinguir o feito por ilegitimidade 

passiva, jamais determinar de ofício a citação, pois “ninguém é obrigado a litigar 

contra quem não quer’. Ainda, o pedido deveria ser julgado extinto sem resolução de 

mérito em relação ao co-autor Márcio, diante da sua flagrante ilegitimidade ativa: 

consoante cupom fiscal da fl. 40, não foi ele o comprador do computador objeto da lide 

tampouco o tomador do financiamento necessário ao seu pagamento. De qualquer 

sorte, porque o mérito suficientemente analisado, há carga cognitiva suficiente para 

abordar e fazer coisa julgada material, em vez da formal. Frisa-se que os autores-

recorridos são confessos quanto ao fato de terem, por descuido seu, estragado a placa-

mãe do computador em questão. Pois bem, a sentença rescindiu o contrato ante o 

descumprimento da ora recorrente da obrigação encerrada no art. 32 do CDC, ou seja, 

do dever de manter peças de reposição no mercado pelo tempo necessário. Ocorre que 

tal dever é imposto exclusivamente ao fabricante e ao importador, conforme a 

literalidade do dispositivo legal em questão: Os fabricantes e importadores deverão 

assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a 

fabricação ou importação do produto. Quando o CDC responsabiliza todos os 

integrantes da cadeia de fornecimento, ele emprega o termo “fornecedor”. Basta 

comparem-se os artigos 12 e 18 do CDC. E, no caso, a recorrente nem a outra co-ré 

enquadram-se no conceito de fabricantes ou importadoras. Logo, essa obrigação não é 

exigível delas. Dessa sorte, merece provimento o recurso para julgar improcedente o 

pedido inicial. Por fim, consigna-se que, pelo efeito expansivo do art. 509 do CPC, a 

reforma da sentença aproveitará à co-ré que não recorreu. Ante o exposto, o VOTO é 

no sentido do PROVIMENTO do recurso, para, reformando a sentença, julgar 

improcedente o pedido inicia ajuizado por Ercy da Rocha Vilar e Márcio Luís Teixeira 

Vilar contra Lojas Manlec e Losango.. Sem sucumbência, em face do resultado do 

julgamento. Dra. Vivian Cristina Angonese Spengler - De acordo. Dr. Leo Pietrowski - 

De acordo. DRA. MARIA JOSÉ SCHMITT SANT ANNA - Presidente - Recurso Inominado 

nº 71001531300, Comarca de Porto Alegre: "RECURSO PROVIDO, À UNANIMIDADE." 

Juízo de Origem: 6.JUIZ.ESPECIAL CIVEL REG TRISTEZA PORTO ALEGRE - Comarca de 

Porto Alegre 

 

207. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. OBRIGAÇÃO DO 

FABRICANTE, DE FORNECER PEÇAS DE REPOSIÇÃO, POR TEMPO RAZOÁVEL. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fabricante tem o dever de 



manter no mercado, por tempo razoável, peças e componentes de reposição dos produtos cuja 

fabricação foi cessada, os denominados ""fora de linha"", não sendo admissível aceitar que, por 

inexistência de uma determinada peça ou componente de reposição, que possibilitaria o 

conserto a menor custo, o consumidor tenha que trocar todo um compartimento do aparelho, a 

um custo muito mais elevado. 2. Sentença condenatória mantida por seus próprios 

fundamentos. Decisão. Recurso conhecido. Negado provimento. (TJDF; AC 2005.01.1.079312-9; 

Ac. 272634; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Jesuíno Rissato; DJU 

31/05/2007; Pág. 202) 

 

208. INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL PURO. ESTAÇÃO MÓVEL "CLONADA". 

AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. LUCRO EM DETRIMENTO DO CONSUMIDOR. (1) Estabelecido que a 

Estação Móvel de Telefonia do demandante foi adquirida quando o fabricante daquela não 

mais a produzia e nem garantia a reposição de peças e inexistindo comprovação de que o 

consumidor não foi notificado destes fatos, a indenização resta óbvia, forte no inc. V, do art. 39 

c/c § único, do art. 32, ambos, do CDC. (2) O fato de que o sistema da Estação Móvel é obsoleto 

e favorece a clonagem, só obra em desfavor da demandada, consoante inc. III, do art. 6º, do 

CDC. (3) Cabe aos fabricantes e importadores (art. 32 do CDC) assegurar a oferta de 

componentes e peças de reposição pelo período razoável de 3 (três) anos (§ único, do art. 32, do 

CDC), cessada a produção ou importação; parâmetro utilizado pela Turma para definir o 

equipamento telefônico celular (Estação Móvel) na categoria de produto durável, consoante 

inc. II, do art. 26, do CDC. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CC. "À parte autora, 

simultaneamente ao pagamento, deverá devolver o aparelho celular defeituoso à parte ré, a 

fim de evitar o seu enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo art. 884, do Código 

Civil. " (TJRS; RC 71000522730; Pelotas; Terceira Turma Recursal Cível; Relª Desª Maria de 

Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez; Julg. 29/06/2004) 

 

209. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORA DE ÁREAS DE ESTACIONAMENTO. FURTO DE 

AUTOMÓVEL NA VIA PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. TEORIA DO RISCO 

ADMINISTRATIVO. C.DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO DE 

VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DAS DENOMINADAS VAGAS CERTAS. RESPONSABILIDADE DA 

CET RIO HAJA VISTA PAGAMENTO PELO SERVIÇO PÚBLICO. Previsão constitucional federal sobre 

o "thema" (art. 32, par. 6.) e regra do c.d.c. (art. 22). Lição da jurisprudência local sobre a 

matéria. Decisão majoritária que melhor aplicou o direito. Desacolhimento dos embargos que 

se impõe. (TJRJ; EI 45/2003; Rio de Janeiro; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Benito Ferolla; Julg. 

24/06/2003) 

 

210. RESPONSABILIDADE CIVIL DE FABRICANTE. CONSERTO DE AUTOMÓVEL. IMPORTAÇÃO DE 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO. ATRASO. ART. 32. C.DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRODUTOR. FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CARRO DE 

FABRICAÇÃO NACIONAL. Violação do art. 32 do Código de Defesa do Consumidor, que obriga o 

fabricante a manter peças de reposição. Necessidade de importar. Demora excessiva. 

Indenização de valor equivalente à locação de carro semelhante. Aplicação do art. 84 do CDC. 

Recurso provido para tal fim. (TJRJ; AC 8656/1997; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Rel. 

Des. Semy Glanz; Julg. 17/03/1998) 

Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve constar o nome 

do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na 

transação comercial. 



Parágrafo único. É proibida a publicidade de bens e serviços por telefone, quando a chamada 

for onerosa ao consumidor que a origina. (Incluído pela Lei nº 11.800, de 2008). 

Julgados 

211. PROCESSO CIVIL E CDC. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 

DESNECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO 

CONTRATADO- PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO ILÍCITA DO 

NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NO SERVIÇO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para concessão 

do benefício da justiça gratuita, basta tão-somente a alegação de hipossuficiência pela 

requerente, razão pela qual, é de se manter o beneplácito concedido pelo juízo monocrático, 

com supedâneo no art. 4º da Lei nº 1.060/50. 2. Compulsando os autos, verifica-se das provas 

colacionadas que a recorrente não contratou o título de capitalização futuro mais seguro, 

consoante se depreende do instrumento contratual de fls. 19/20, não tendo a recorrida se 

desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, posto que, o que se viu na gravação acostada aos 

autos, a venda do citado seguro se deu de forma obscura e abusiva, não permitindo o 

consumidor discernir com plena consciência o que estava contratando (art. 33 do CDC). 3. Não 

tendo havido a contratação do indigitado seguro, é de se reputar indevida, pois, a sua 

cobrança, considerando-se, ainda, ilícita a inscrição do nome da recorrente nos cadastros 

restritivos de crédito, fato este que caracteriza, com supedâneo no art. 14 do CDC, a falha na 

prestação do serviço, o que por si só gera dano moral, passível de reparação, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante. 4. No que concerne ao valor da indenização, este 

revelou-se adequado, no caso em exame, posto ter sido arbitrado fulcrado nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, haja vista corresponder a 50 (cinquenta) vezes o valor da 

pardela mensal cobrada indevidamente. Sendo assim, é de se manter a sentença fustigada, no 

sentido de condenar a recorrida a pagar à recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à 

título de indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos, corrigido monetariamente a partir 

da sentença e com incidência de juros reais de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado desta 

decisão. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2009900150; Ac. 151/2009; Turma 

Recursal Crime; Rel. Des. Marcos de Oliveira Pinto; DJSE 25/03/2009; Pág. 371) 

 

212. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DOS DOCUMENTOS DA PARTE 

AUTORA. SOLIDARIEDADE PREVISTA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO 

MORAL. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE. ENUNCIADOS NºS 89 E 105 DA SÚMULA DO T.J.R.J.INDUVIDOSO O 

DEVER DE INDENIZAR DAQUELES QUE INSCREVERAM INDEVIDAMENTE O NOME DE OUTREM 

PERANTE OS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, MORMENTE ANTE A INEXISTÊNCIA DE 

QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. A TÉCNICA DO CDC É A QUE ESTABELECE 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS ATUAÇÕES NEGOCIAIS DOS AJUDANTES DOS 

FORNECEDORES, SEJA NO MOMENTO PRÉ-CONTRATUAL, SEJA NA EXECUÇÃO OU NAS FORMAS 

DE COBRANÇA DE DÍVIDAS E DE BANCOS DE DADOS. ARTS. 30 33, 34, 40, 42, 43 E 48 DO CDC). 

OS ARTS. 18 E 20 DO CDC ESTABELECEM CLARAMENTE QUE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS 

(TODOS, SEM A MENÇÃO ESPECIFICADA NO ART. 12. E DE SERVIÇO. TODOS RESPONDEM 

SOLIDARIAMENTE PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE, QUANTIDADE E DE INFORMAÇÃO DOS 

PRODUTOS E SERVIÇOS. MAS ALÉM DESTES FORNECEDORES MENCIONADOS NO CDC, A 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA AINDA INOVOU, EXPANDINDO A CADEIA DE FORNECIMENTO. A 

COMPLEXIDADE DO MERCADO DE CONSUMO NÃO ADVÉM APENAS DE SEUS MÉTODOS DE 

MARKETING OU FIDELIZAÇÃO, MAS TAMBÉM DE SEUS MÉTODOS DE COOPERAÇÃO 



EMPRESÁRIA PARA FORNECER PRODUTOS E SERVIÇOS DE QUALIDADE NO MERCADO E DE 

CONTRATAÇÃO. A cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de organização do modo 

de produção e distribuição, do modo de fornecimento de serviços complexos, envolvendo 

grande número de atores que unem esforços e atividades para uma finalidade comum, qual 

seja a de poder oferecer no mercado produtos e serviços para os consumidores. A verba 

compensatória pelo dano moral fixada de conformidade com o princípio da razoabilidade, a 

extensão da ofensa e as condições sócio-econômicas das partes, além do necessário caráter 

didático, deve ser mantida. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJRJ; AC 2006.001.59484; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jose Carlos de Figueiredo; Julg. 17/01/2007) 

 

213. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE DE ATOS. EMISSÃO POR INSTITUIÇÃO 

NÃO-FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. DECRETO Nº 22.626 / 33. APLICAÇÃO DO 

CDC. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS PELAS OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO DE ACORDO 

COM O DISPOSTO NA LEI DE USURA. Apurados os valores pagos a maior, devem eles ser 

restituídos ou compensados, não se aplicando a regra do parágrafo único do Artigo 42 do CDC, 

porque a cobrança realizou-se com base em contrato, ainda que neste constasse cláusulas 

abusivas. Preliminar rejeitada e apelação parcialmente provida. (TJMG; AC 1.0024.05.875461-

5/001; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Pereira da Silva; Julg. 24/10/2006; DJMG 

14/11/2006) 

 

214. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 

6, VIII DO CDC. ART. 33 DO CPC. PAGAMENTO IMPOSSIBILIDADE. PARA QUE SEJA DEFERIDA A 

INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE NECESSÁRIO QUE HAJA FATO VEROSSÍMIL E HIPOSSUFICIÊNCIA 

DA PARTE REQUERENTE. NÃO RESTANDO EVIDENCIADO NO CÔMPUTO DOS AUTOS A LEGADA 

HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVADO, NÃO HÁ COMO PROSPERAR SUA PRETENCAO. A inversão do 

ônus da prova não impõe ao réu o dever de suportar as custas periciais requeridas pela parte ex 

adversa, eis que tal inversão diz respeito as conseqüências do ato, e não ao seu pagamento cuja 

obrigação compete a quam a requerer (art. 33, CPC). Agravo conhecido e provido. (TJGO; AI 

36589-1/180; Proc.200400106617; Anápolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Juraci Costa; Julg. 

29/06/2004; DJGO 24/08/2004) 

 

215. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. CIVIL. DANO MORAL. OFERTA DE SERVIÇOS 

POR TELEFONE A EMPREGADO. REMESSA DE BOLETOS DE COBRANÇA PARA A EMPRESA. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AMEAÇA DE DEMISSÃO. TRANSTORNOS E DISSABORES PASSÍVEIS 

DE RENDEREM ENSEJO A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. 1. A legitimidade para a causa diz 

respeito a pertinência subjetiva para a ação; em caso de ação de indenização por dano moral 

comparece como parte legítima para propô-la a pessoa que sofreu as conseqüências 

decorrentes da conduta injusta de outrem. 2. Os transtornos e dissabores experimentados pelo 

empregado que recebe telefonema oferecendo determinada prestação de serviços (lista 

telefônica), remetendo, posteriormente, ao empregador, boletos de cobrança, sem que tenha 

havido qualquer contrato, rende ensejo a indenização por danos morais, considerando-se, 

ainda, a ameaça de demissão do obreiro. 3. O dano moral, ao contrário do dano material, 

prescinde de prova, mesmo porque seria subestimar por demais o amor próprio exigir que 

alguém desincumba-se do ônus de provar o vexame, transtorno e humilhação sofridos, 

bastando, para tanto, apenas a prova do fato injusto. 4. Em se tratando de oferta ou venda por 

telefone, a reparação do dano causado ao consumidor pode vir a ser cabível tão somente por 

estar ele exposto a prática comercial da oferta, tal como vem determinado pelo artigo 29 do 

Código de Defesa do Consumidor. 4.1 inteligência do art. 33 do CODECON. 5. Sentença mantida. 

(TJDF; ACJ 20020310141238; Ac. 172744; DF; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 



Cíveis e Criminais; Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes; Julg. 23/04/2003; DJU 13/05/2003; 

Pág. 158) 

 

216. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NA CÃMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS. Implementada 

a prescrição, o autor tem direito de acesso a novo crédito, mesmo que seu cadastramento não 

perfaça o prazo de 5 anos previsto no § 1º do art. 33 do Código de Defesa do Consumidor. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS; AC 70005710405; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Manoel Velocino Pereira Dutra; Julg. 10/09/2003) 

 

217. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. 

CONSÓRCIO. NULIDADE DE CLÁUSULA QUE OBSTACULIZE A DEFESA DO CONSUMIDOR. 

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 

33, DO STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM 

PÚBLICA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.É nula 

cláusula de eleição de foro, constante de contrato de consórcio, caracterizado como contrato de 

adesão, em que prevalece a vontade do estipulante em detrimento dos interesses do aderente, 

que inviabilize ou crie embaraços ao acesso do consumidor ao Judiciário para a defesa de seus 

direitos. Não se aplica a Súmula nº 33, do STJ, em casos em que se reconhece a nulidade de 

cláusula de eleição de foro, capaz de dificultar a defesa do consumidor, podendo o Juiz declinar 

de ofício a competência para o Juízo do domicílio do consumidor. Aplicam-se as disposições do 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de consórcio, por se tratarem de normas de 

ordem pública, destinadas à facilitação de defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro 

não tem o condão de afastar a incidência dos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Recurso a que se nega provimento (TJES; AI 024.02.900060-1; Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. Rômulo Taddei; Julg. 19/03/2002) 

 

218. AÇÃO DE COBRANÇA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ENTENDE-SE CONSECTÁRIO LÓGICO DO PEDIDO DE 

DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS A INTENÇÃO EM NÃO DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO. 

DESISTÊNCIA. INSEGURANÇA NO ATINGIMENTO DO OBJETIVO DO CONTRATO. "O Código de 

Processo Civil não admite pedido implícito, mas tal não se configura quando o pedido e a causa 

de pedir podem ser formalmente extraídos a partir da interpretação lógico-sistemática do 

conteúdo da petição inicial, sob pena de negativa de jurisdição". (TJDF. APC 199 801 100 985 

96. 3ª T. Cív. Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante. DJU 03.05.2000. p. 33) aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor. "As relações jurídicas de consumo, isto é, aquelas formadas 

entre consumidor (CDC, 2º, caput, 2º par. ún., 17 e 29) e fornecedor (CDC 3º), tendo por objeto 

o produto ou serviço (CDC 3º e §§), encontram-se sob o regime jurídico do CDC estão fora, 

portanto, do sistema do Código Civil, que a elas só pode ser aplicado subsidiariamente, o 

contrato formado por qualquer técnica, desde que tenha os elementos acima, é de consumo, 

portanto, contratos de comum acordo (de gré a gré), bem como os de adesão, podem 

caracterizar-se como de consumo, são exemplos de contrato de consumo: os contratos 

bancários, de cartões de crédito, de leasing, de planos de saúde e assistência médica, de 

seguros, de compra e venda de produtos, de prestação de serviços, etc". (Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery, em CPC comentado e Legislação Processual Civil em vigor, RT, 4ª ed., 

pgs. 1799 e 1834) devolução das quantias pagas, descontada a multa e a comissão pela venda. 

"Promessa de compra e venda de imóvel, inadimplemento do comprador. Resolução do 

contrato. Reintegração de posse. Perda das prestações pagas. Cláusula contratual. nulidade. 

Código de Defesa do Consumidor. Provimento parcial. Direito civil. Promessa de compra e venda 

de imóvel. Inadimplemento do promitente comprador. Rescisão do contrato firmado na vigência 

do Código de Defesa do Consumidor. Incidência do art. 53, do CDC (Lei nº 8.078, de 11.09.1990). 



A perda das prestações pagas representa verdadeiro enriquecimento ilícito da parte do credor, 

pois o devedor pagou parte do preço, perdeu o imóvel e as prestações pagas, em contrapartida, 

o credor receberá de volta o imóvel e reterá as prestações. Nulidade de pleno direito da cláusula 

que estabelece a perda das prestações pagas em razão do inadimplemento. Recurso provido, 

em parte". (LSI) (TJRJ. AC 1436/1999. (16052000). 14ª C.Cív. Rel. Des. Mauro Nogueira Jr. 

22.02.2000). Limitação da multa ao percentual de 2% (dois por cento), diante da Lei nº 

9.298/96. Determinação contratual que prevê a devolução parcelada das quantias. Abusividade 

e conseqüente nulidade. "Direito Civil. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. 

Desistência. Distrato. Perda parcial das parcelas pagas. Devolução parcelada. Cláusula abusiva. 

Laborou em equívoco o julgador monocrático ao não considerar inquestionável o direito da 

autora em receber de volta as importâncias que pagou, com a perda apenas do sinal, nos 

termos do art. 1.095 do Código Civil, é manifestamente nulo o distrato de compromisso de 

compra e venda de imóvel que impõe à promitente-compradora a perda substancial das 

parcelas pagas, além de fixar a devolução de forma parcelada, com evidente prevalência da 

vontade da parte mais poderosa, restando rompido o equilíbrio que deve nortear as relações 

contratuais. Apelação provida". (TJDF. APC 199 801 103 575 10. 3ª T. Cív. Rel. Des. Jeronymo de 

Souza. DJU 15.03.2000. p. 19). Recurso desprovido. (TJPR; ApCiv 0111133-3; Ac. 21496; Curitiba; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Eugênio Achille Grandinetti; DJPR 16/12/2002) 

 

219. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. 

INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 112, DO CPC. SÚMULA Nº 33/STJ. I - Alegação descabida de 

violação a dispositivos do Código Civil (art. 42), do Código de Processo Civil (art. 111) e de 

discrepância com a Súmula nº 335/STF, vez que o acórdão não se contrapõe aos respectivos 

preceitos. II - Entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, mesmo se tratando 

de contrato de adesão, eventual desconsideração da cláusula de eleição de foro, tida por 

abusiva, por constituir obstáculo à defesa depende da iniciativa do réu, a quem cabe argüir a 

incompetência relativa do foro onde o autor ajuizar a ação. A possibilidade de o Juiz, de oficio, 

declarar-se incompetente, ou suscitar conflito negativo de competência, limita-se aos casos de 

incompetência absoluta. Incidência da Súmula nº 33/STJ. III - Não incidência do Código de 

Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato anterior à sua vigência. Precedentes da Corte. 

lV - Recurso conhecido e provido. (STJ; RESP 156524; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Waldemar 

Zveiter; Julg. 12/05/1998; DJU 24/08/1998; pág. 00079). COMPETÊNCIA. Foro de eleição. 

Contrato de adesão. É abusiva a cláusulaque estipula foro diverso do domicílio do aderente. 

Inaplicabilidade daSúmula nº 33 do STJ. Aplicabilidade do CDC. Exceção procedente. Recurso 

improvido. MÔNICA/Sandra/vl. 16.05. (1º TACSP; Rec. 995353-1; Décima Primeira Câmara; Rel. 

Juiz Everaldo de Melo Colombi; Julg. 15/02/2001) 

Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos. 

Normas correlatas: Artigo 7º, parágrafo único, artigo 18, caput, artigo 19 caput, artigo 25, § 

1º e 2º, artigo 28, § 3º e artigo 51, inciso III, todos da Lei 8078/90. 

Julgados 

220. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO FRUSTRADO. LUA DE MEL DOS 

CONSUMIDORES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSTORNOS E DESPESAS. 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DE TURISMO E 

DA COMPANHIA AÉREA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 34 DO CDC. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ARBITRAMENTO ADEQUADO. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. Responde 



solidariamente a operadora de turismo pelo mau serviço ocasionado pela companhia aérea 

escolhida e contratada pela operadora, responsável pelo extravio temporário da bagagem que 

impossibilitou os consumidores de fruição da viagem, independentemente de culpa Houve 

demora na entrega da mala por negligência de prepostos da companhia aérea e também da 

operadora na diligência necessária de apoio e atendimento dos clientes na cidade Adequado, 

outrossim, o arbitramento das verbas indenizatónas pelas circunstâncias táticas demonstradas. 

(TJSP; APL 992.08.070726-1; Ac. 4337337; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Adilson de Araújo; Julg. 23/02/2010; DJESP 25/03/2010) 

 

221. "RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO. 

Publicidade enganosa que fez o consumidor acreditar que se tratava de contrato para aquisição 

de imóvel residencial. Art. 37, § 1º, do CDC. Direito do consumidor à informação clara e precisa 

violado. Art. 6º, III e IV e 46 do CDC. Ré que responde por atos dos corretores que oferecem seus 

produtos aos consumidores. Devolução dos valores pagos devida. Art. 34 do CDC. Danos morais 

caracterizados que devem ser reparados. Fixação em R$ 15 000,00 que atende aos objetivos da 

reparação civil de danos. Recurso do autor provido edaré improvido.". (TJSP; APL 

991.05.002506-7; Ac. 4328045; Amparo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

J. B. Franco de Godoi; Julg. 10/02/2010; DJESP 10/03/2010) 

 

222. CIVIL. CONSÓRCIO. VEÍCULOS AUTOMOTORES. QUEBRA DO CONTRATO. FORNECEDOR (FIAT). 

RESPONSABILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Se não há participação da concedente (Fiat) no 

consórcio, restando impossibilitada a aplicação da teoria da aparência, tampouco se 

enquadrando a concessionária (única operadora do consórcio) como representante autônoma 

da fabricante, não se pode responsabilizar a Fiat pelo não cumprimento do contrato, ficando 

afastada, no caso, a aplicação do art. 34 do CDC, até porque as premissas fixadas nas instâncias 

ordinárias não podem ser elididas na via especial, sob pena de infrigência às Súmulas nºs 5 e 7 

deste Superior Tribunal de Justiça. 2 - Recurso Especial não conhecido. (STJ; REsp 566.735; Proc. 

2003/0116347-0; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 10/11/2009; DJE 

01/03/2010) 

 

223. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO FRUSTRADO. LUA DE MEL DOS 

CONSUMIDORES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSTORNOS E DESPESAS. 

INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIEDADE DA OPERADORA DE TURISMO E 

DA COMPANHIA AÉREA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 34 DO CDC. DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. ARBITRAMENTO ADEQUADO. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS. Responde 

solidariamente a operadora de turismo pelo mau serviço ocasionado pela companhia aérea 

escolhida e contratada pela operadora, responsável pelo extravio temporário da bagagem que 

impossibilitou os consumidores de fruição da viagem, independentemente de culpa Houve 

demora na entrega da mala por negligência de prepostos da companhia aérea e também da 

operadora na diligência necessária de apoio e atendimento dos clientes na cidade Adequado, 

outrossim, o arbitramento das verbas indenizatónas pelas circunstâncias táticas demonstradas. 

(TJSP; APL 992.08.070726-1; Ac. 4337337; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Adilson de Araújo; Julg. 23/02/2010; DJESP 25/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: ACÓRDÃO 02830731 - Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de Apelação n° 992.08.070726-1, da Comarca de São Paulo, em que é apel ante 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA e Apelante/Apelado TAM LINHAS 

AÉREAS S/A sendo apelado ELISEU CRUZ DA CUNHA (E SUA MULHER). ACORDAM, em 

31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 



decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. V. U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ANTÔNIO RIGOLIN (Presidente sem voto), LUÍS FERNANDO NISHI E 

FRANCISCO CASCONI. São Paulo, 23 de fevereiro de 2010. ADILSON DE ARAÚJO, 

RELATORA - Apelação com Revisão n° 992.08.070726-1 (antigo n° 1.237.164-0/0) 

Comarca : São Paulo — Foro Central — 25a Vara Cível. Apelantes: OPERADORA E 

AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA. e TAM LINHAS AÉREAS S.A. (rés) - Apelados : 

ELISEU CRUZ DA CUNHA e CRISTIANE COIADO CRUZ (autores) - Voto n° 7.254 - 

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO FRUSTRADO. LUA DE 

MEL DOS CONSUMIDORES. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRANSTORNOS E 

DESPESAS. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIEDADE DA 

OPERADORA DE TURISMO E DA COMPANHIA AÉREA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 34 

DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARBITRAMENTO ADEQUADO. RECURSOS DAS 

RÉS IMPROVIDOS. Responde solidariamente a operadora de turismo pelo mau serviço 

ocasionado pela companhia aérea escolhida e contratada pela operadora, responsável 

pelo extravio temporário da bagagem que impossibilitou os consumidores de fruição 

da viagem, independentemente de culpa Houve demora na entrega da mala por 

negligência de prepostos da companhia aérea e também da operadora na diligência 

necessária de apoio e atendimento dos clientes na cidade. Adequado, outrossim, o 

arbitramento das verbas indenizatónas pelas circunstâncias táticas demonstradas. 

ELISEU CRUZ DA CUNHA e CRISTIANE COIADO CRUZ ajuizaram ação de indenização por 

danos morais e materiais em face das empresas TAM LINHAS AÉREAS LTDA. e 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA., alegando, em resumo, terem 

contratado com a segunda ré um pacote turístico para a cidade de Porto Seguro no 

período de 18 a 25/11/207, com transporte aéreo pela primeira. Chegando ao local de 

destino, o autor Eliseu não recebeu sua mala de viagem; a representante da operadora 

também afirmou não dispor de vaga no hotel contratado e indicou outro; após 

insistência, conseguiram acomodação no hotel reservado e realizaram registro de 

ocorrência do extravio da mala; precisaram comprar roupas e produtos de higiene; as 

malas chegaram quatro dias depois, apenas quando já agendada a antecipação do 

regresso. Pretendem, assim, ressarcimento por danos morais e materiais. Pela 

r.sentença de fls. 211/225, cujo relatório fica adotado, o MM. Juiz de Direito julgou 

parcialmente procedente a pretensão dos autores para condenar as rés, 

solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 41.900,21, representativa da 

soma de R$ 1.900,21 a título de danos materiais (ressarcimento do valor do pacote e 

gastos comprovados) e R$ 20.000,00 para cada autor (dano moral), além do 

pagamento das despesas processuais e verba de honorários advocatícios de 15% sobre 

o valor da condenação. Inconformadas, as rés manejaram recursos de apelação. A 

empresa TAM LINHAS AÉREAS LTDA. sustenta não ser responsável pelo pacote 

turístico; quanto ao extravio da bagagem, a jurisprudência é clara na inexistência de 

direito a dano moral pela demora na entrega das bagagens; quando não, o valor 

arbitrado mostrou-se absolutamente desproporcional ao fato (fls. 233/241). E a corre 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS CVC TUR LTDA., por sua vez, reafirma sua 

ilegitimidade passiva decorrente da não entrega das bagagens no aeroporto pela 

companhia aérea; na hipótese de indenização, cabe apenas a esta a responsabilidade; 

é parte ilegítima, pois agiu apenas como intermediária na prestação de serviço 

turístico, nos termos do Decreto 5.406/2005; daí, não pode responder por vício no 

serviço aéreo; no mérito, os fatos não podem lhe ser imputados; apenas efetuou a 

reserva dos vôos de ida e volta, não se responsabilidade pelo transporte; as bagagens 

são de responsabilidade da companhia aérea (Código Brasileiro de Aeronáutica, arts. 



234 e 260); improcedente a pretensão indenizatória, inexistindo razões para o 

reembolso do pacote turístico; quando não, os recorridos viajaram, cabendo, nesse 

caso, abatimento proporcional; inexistentes danos morais, porque as malas foram 

recuperadas; caso contrário, o valor arbitrado é excessivo e desproporcional (fls. 

246/295). Recursos preparados e respondidos pelos autores e pela corre TAM ao da 

CVC, com pleito de improvimento (fls. 303/310 e 298/302). É o relatório. Cuida-se de 

ação relativa a pacote turístico. Os consumidores (apelados) alegam ter contratado 

com a operadora de turismo viagem e estadia em hotel na cidade de Porto Seguro-BA, 

com transporte aéreo incluso, mas, no momento do desembarque na cidade de 

destino, constataram o extravio da mala do apelante varão. Ainda no Aeroporto, o 

receptivo da operadora CVC comunicou a inexistência de vaga no hotel escolhido; após 

espera e transtornos, os apelados foram acomodados no hotel escolhida Contudo, pela 

não localização da mala extraviada, os apelados precisaram gastar dinheiro com a 

compra e algumas roupas para troca e produtos de higiene pessoal. Durante quatro 

dias não lograram desfrutar plenamente dos passeios prometidos e conseguiram vôo 

de retorno apenas no quarto dia, data em que apareceu a mala extraviada. De 

maneira cabal, não tiveram a prestação do serviço contratada. A companhia aérea, 

sem explicar o motivo da demora para entregar a mala no destino, limitou-se a 

sustentar não ser responsável pelo pacote turístico e o atraso na entrega das malas ao 

passageiro não configura dano moral. E a operadora alega excludente indenizatória, 

porque efetuou a reserva do vôo e confirmação de vaga no hotel escolhido, dando toda 

assistência ao casal na cidade escolhida. Tais fatos resultaram incontroversos nos 

autos. Ambas as empresas respondem pela má prestação do serviço. A falta de 

entrega da mala no aeroporto pela companhia aérea contaminou toda a prestação do 

serviço subsequente, razão pela qual não procede a preliminar de ilegitimidade de 

parte arguida pela CVC. A responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC). Calha assentar 

que o art. 34 da mesma lei preconiza a responsabilidade solidária do agente de 

viagens. A redação do referido dispositivo legal prescinde de interpretação, tamanha a 

clareza textual quando proclama que "o fornecedor do produto ou serviço é 

solidanamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos". Em julgamento sobre caso semelhante o ilustre Des. Paulo Ayrosa, traz 

em seu voto, lapidar lição de Antônio Carlos Alencar Carvalho que, valendo-se da 

cátedra das destacadas Professoras Doutoras Ada Pellegrini Grinover e Cláudia Lima 

Marques, verberou: "Ada Pellegrini Grinover explica os fundamentos da 

responsabilidade solidária da operadora de turismo 'Como a responsabilidade é 

objetiva, decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou 

prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar as medidas 

contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que propiciou a 

colocação do mesmo produto no mercado ou entáo a prestação de serviço' Cumpre à 

empresa que vende pacote turístico o risco pela eleição e pela qualidade do 

estabelecimento prestador dos serviços de hospedagem, até porque o risco da 

atividade econômica é do fornecedor, e não do consumidor Quem goza as vantagens 

também deve suportar as desvantagens É princípio geral de direito 'qui habet 

commoda, ferre debetonera' Cláudia Lima Marques preleciona 'A relação contratual do 

consumidor é com a agência de viagem, podendo exigir desta a qualidade e a 

adequação da prestação de todos os serviços que adquiriu no pacote turístico 

contratado, como se os outros fornecedores seus prepostos fossem ( ) tratando-se de 

um contrato de organização de viagens, responsabilizam a agência de viagens pela 

conduta de qualquer prestador de serviços envolvido na viagem turística, prestador 

este que é considerado um auxiliar da agência ( ) foi o reconhecimento pela 



jurisprudência de uma nova responsabilidade (própria e solidária) para as agências de 

viagens, as quais comercializam os chamados 'pacotes turísticos' e passam por 

responsáveis pela atuação de toda uma cadeia de fornecedores por eles escolhidos e 

previamente contratados' (CARVALHO, ANTÔNIO C. ALENCAR Responsabilidade Civil 

das Operadoras de Turismo por Vícios de Pacotes Turísticos Jus Navigandi, Teresina, 

ano 3, n° 35, out 1999, Disponível em <http //jus2 uol com br/doutnna/texto 

asp9id=654> Acesso em 23 out 2006) " (TJSP, 31a Câmara de Direito Privado, voto n° 

6.798, proferido na apelação com revisão n° 892 802-0/5). Caracterizada negligência 

dos prepostos da empresa TAM na falta de localização da mala do apelado varão em 

simples voo doméstico em baixa temporada, que apareceu quatro dias depois. Não foi 

dado suporte adequado aos consumidores do serviço pelos prepostos da operadora, no 

qual se inseriu o transporte aéreo. Precisaram eles enfrentar despesas não previstas 

em prejuízo dos passeios lúdicos buscados, ou seja, não realizados. Dessa maneira, em 

relação à operadora, não incidente a regra excludente de culpa exclusiva de terceiro 

para eximir-se do direito de indenizar o consumidor (art. 14, § 3o, do CDC). Terá ação 

regressiva em face da companhia aérea do prejuízo que esta eventualmente lhe tenha 

causado. As duas empresas, no caso concreto, respondem pela má prestação do 

serviço que causou sérios transtornos ao casal em lua de mel, com descaso desde a 

atuação de prepostos ainda no aeroporto após o desembarque. Quanto a empresa 

aérea, há precedente jurisprudencial abaixo transcrito em hipótese análoga (REsp 

786609-DF, 4a Turma, Rei. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, j . em 18/09/2008, 

v.u., DJe 28/10/2008). Os danos materiais consubstanciam-se na importância de R$ 

1.900,21, correspondente aos gastos que o casal precisou gastar com roupas e 

produtos de higiene comprovados nos autos por força da não entrega de sua mala pela 

companhia aérea, como também pelo preço que o casal pagou pelo pacote turístico. 

Solidária também a responsabilidade das rés, porque a indenização tem como 

fundamento o não aproveitamento da viagem pelo casal. Desde o princípio, ambas as 

empresas não se empenharam na resolução rápida e eficiente da má prestação do 

serviço. O dano moral encontra-se bem caracterizado. Ademais, eqüivale ao caso 

decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ratificada a solidariedade entre a 

empresa operadora de turismo e o hotel que não honrou a reserva: 

"RESPONSABILIDADE CIVIL AGENCIA DE TURISMO PACOTE TURÍSTICO SERVIÇO 

PRESTADO COM DEFICIÊNCIA DANO MORAL CABIMENTO PROVA QUANTUM 

RAZOABILIDADE RECURSO PROVIDO. I A prova do dano moral se satisfaz, na espécie, 

com a demonstração do fato que ensejou e pela experiência comum Não há negar, no 

caso, o desconforto, o aborrecimento, o incômodo e os transtornos causados pela 

demora imprevista, pelo excessivo atraso na conclusão da viagem, pela substituição 

injustificada do transporte aéreo pelo terrestre e pela omissão da empresa de turismo 

nas providências, sequer diligenciando em avisar os parentes que haviam ido ao 

aeroporto para receber os ora recorrentes, quando reconhecido nas instâncias 

ordinárias. II A indenização por danos morais, como se tem salientado, deve ser fixada 

em termos razoáveis, não se justificando que a reparação enseje enriquecimento 

indevido, com manifestos abusos e exageros. III Certo é que o ocorrido não representou 

desconforto ou perturbação de maior monta E que não se deve deferir a indenização 

por dano moral por qualquer contranedade Todavia, não menos certo igualmente é 

que não se pode deixar de atribuir à empresa-ré o mau serviço prestado, o descaso e a 

negligência com que se houve, em desrespeito ao direito dos que com ela 

contrataram" (Resp n° 304 738/SP, 4a Turma, Rei Mm SÁLVIO DE FIGUEIREDO 

TEIXEIRA, j em 14 8 2001, in LEXSTJ, vol 147, p 243). No que concerne à empresa TAM, 

também já decidiu a mesma Corte mencionada: "CIVIL E PROCESSUAL ACÓRDÃO 



ESTADUAL NULIDADE NÃO CONFIGURADA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EXTRAVIO 

TEMPORÁRIO DA BAGAGEM CDC INCIDÊNCIA TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO 

DE VARSÓVIA AFASTADA DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURAÇÃO REEXAME DE 

PROVAS E FATOS VALOR EXCESSO REDUÇÃO EM SEDE ESPECIAL I Inexiste nulidade no 

acórdão que enfrenta, suficiente e fundamentadamente, a controvérsia, apenas com 

conclusão adversa à parte ré; II Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, a 

tanfação por extravio de bagagem prevista na Convenção de Varsóvia não prevalece, 

podendo a indenização ser estabelecida em valor maior ou menor, consoante a 

apreciação do Judiciário em relação aos fatos acontecidos, inclusive anteriores à 

vigência dos Decretos n°s 2 860 e 2 861, de 07 12 1998; III Caso em que a autora 

pleiteia danos materiais e morais, consubstanciados estes, essencialmente, pelo 

extravio temporário da bagagem, que lhe foi entregue no destino entre dois e seis dias 

após sua chegada Reconhecimento da ocorrência da lesão diante dos fundamentos 

fáticos e probatórios dos autos, de reversão impossível na instância especial (Súmula n 

7-STJ); IV Redução do valor a patamar condizente, em homenagem ao princípio da 

razoabilidade e ante o largo tempo decorrido entre o evento danoso e o ajuizamento 

da ação, em que se presume mitigada a lesão moral (quase cinco anos); V Recurso 

especial conhecido em parte e parcialmente provido" (REsp 786609-DF, 4a Turma, Rei 

Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, j em 18/09/2008, v u , DJe 28/10/2008). O 

quantum indenizatório questionado nos recursos deve ser mantido. Razoável o critério 

do arbitramento pelas circunstâncias fáticas apresentadas. Ambas as empresas são de 

grande porte econômico. O casal passou por profunda dor, pois a viagem foi 

contratada para passeio após o casamento, ou seja, em época de significativo valor 

sentimental e emocional, frustrada pela negligência dos respectivos prepostos, 

resultando em ferida emocional para o resto da vida de cada consumidor. Posto isso, 

por meu voto, nego seguimento a ambos os recursos para manter higida a r.sentença 

hostilizada.Des. Adilson de Araújo, Relator. 

 

224. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OFERTA PELO FORNECEDOR. 

VINCULAÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. Toda informação ou publicidade vincula o fornecedor e 

integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o fornecedor solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). 

Comprovada a realização da oferta e o seu não cumprimento, o consumidor tem direito de 

resolver o contrato e receber as quantias pagas, monetariamente atualizada, acrescida de 

perdas e danos, conforme dispõe o art. 35, III da Lei nº 8.078/90. (TJMG; APCV 

1.0024.06.229506-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio 

Marques; Julg. 10/09/2009; DJEMG 29/09/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.06.229506-8/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 10/09/2009; DJEMG 

29/09/2009). EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE 

CONSÓRCIO - OFERTA PELO FORNECEDOR - VINCULAÇÃO - RESOLUÇÃO DA AVENÇA. 

Toda informação ou publicidade vincula o fornecedor e integra o contrato que vier a 

ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o fornecedor solidariamente responsável pelos 

atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). Comprovada a 

realização da oferta e o seu não cumprimento, o consumidor tem direito de resolver o 

contrato e receber as quantias pagas, monetariamente atualizada, acrescida de perdas 

e danos, conforme dispõe o art. 35, III da Lei nº 8.078/90. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.06.229506-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): RONALDO 

PENNA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): MULTIMARCAS ADM CONSÓRCIO LTDA - 



RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2009. DES. 

TIBÚRCIO MARQUES – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. TIBÚRCIO 

MARQUES: VOTO – RELATÓRIO:  Trata-se de apelação interposta à sentença que, nos 

autos da ação declaratória movida por RONALDO PENA, FLAVIANA SANTOS DE 

MORAES e RICARDO VIEIRA DE AMORIN em face MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré a ressarcir os autores dos valores efetivamente pagos, retida a taxa de 

administração, taxa de seguro em grupo, tarifas bancárias, multa e juros de mora e a 

multa penal rescisória. Na sentença (f.224-227), entendeu o juiz de primeiro grau que 

não restou demonstrada a alegação de propaganda enganosa, pois o contrato de 

consórcio explica as diversas formas de contemplação. No tocante ao pedido de 

rescisão contratual, afirmou que, diante da inadimplência dos autores, os contratos 

foram resolvidos automaticamente. Asseverou também que inexistem danos morais. 

Inconformado, o autor interpôs apelação (f.229-233) alegando que a prova oral 

demonstrou a existência de propaganda enganosa, consistente em garantir a 

contemplação mediante lance de 30%. Por fim, postula o provimento do recurso para 

que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Nas contrarrazões (f.236-241), o 

réu sustenta, em apertada síntese, que a relação contratual foi nítida e transparente e 

que agiu com boa-fé. Aduz ainda que inexistiu dano moral. Por fim, requer que seja 

negado provimento ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 

da apelação. As partes celebraram contrato de consórcio. Os consorciados, ora 

apelantes, aduzem que houve promessa de contemplação pelo vendedor da apelada, 

nos seguintes termos: havendo oferta de 30%, no primeiro sorteio, já haveria o 

recebimento da carta de crédito contratada. Ao impugnar tais fatos, a apelada aduz 

que não ocorreu propaganda enganosa. Com efeito, apurar a ocorrência de promessa 

ou oferta não cumprida pela entidade de consórcios constitui o ponto central da 

presente demanda. Inicialmente, insta ressaltar que a relação jurídica entre os 

litigantes é de consumo, uma vez que os apelantes celebraram contrato de consórcio 

na posição de destinatário final fático e econômico (art. 2º, caput do CDC), ao passo 

que a recorrida caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3º da Lei nº 

8.078/90. Assim, convém registrar que toda informação ou publicidade vincula o 

fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o 

fornecedor solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos (art. 34 do CDC). Antes de adentrar as particularidades do caso concreto, 

cabe observar que a comprovação de diálogos e promessas efetuados por vendedores 

é de difícil comprovação, embora tal postura seja suficientemente aferível no mercado 

de consumo dos centros urbanos. Ao analisar determinado contrato, o magistrado não 

pode olvidar das práticas comumente constadas na vida em sociedade, sob pena de 

proferir julgamento distante da realidade daquela encontrada atualmente. Todavia, 

também lhe é vedado chegar a uma ilação apenas com base nas situações vivenciadas 

pela maioria da população. Por tal motivo, cabe ao juiz examinar as nuances do 

conflito de interesses, mas levando em consideração as experiências constatadas no 

convívio social. No caso sob julgamento, em depoimento pessoal (f. 164), o autor 

Ronaldo Penna afirmou o vendedor "garantiu se houvesse lance de 30%, já na primeira 

reunião, eu seria sorteado". A promessa de contemplação, logo nas primeiras reuniões 

mensais, foi confirmada pelo depoimento testemunhal, senão vejamos. A testemunha 

Aldairez Baonfim Silva afirmou que: "Eu também tive uma cota de consórcio com a 



empresa ré. (...) Então um vendedor de nome Leonardo da empresa ré me ligou e falou 

que se eu desse 30% do valor do veículo no primeiro lance eu seria contemplada." (f. 

166) A testemunha André Diniz Cardoso, que estava presente no momento da 

promessa enganosa, disse que: "estava junto da Flaviana quando o vendedor da 

empresa ré, inclusive um Sr. De nome Matusalém, ofereceram a ela o consórcio, 

dizendo que se pagasse determinada importância, na primeira ou na segunda vez ela 

seria sorteada e receberia a carta de crédito." (f. 182). A promessa de contemplação no 

primeiro sorteio é um instrumento muito utilizado pelos vendedores de consórcio, 

como meio de aliciar consumidores a celebrar o contrato. Na espécie em exame, 

constata-se que tal prática foi adotada pela apelada, haja vista que, além da 

comprovação pelos depoimentos transcritos, o elevado número de vítimas (nove, 

conforme boletim de ocorrência de f. 48) enuncia a ocorrência da irregularidade. O 

fato de nove vítimas terem se dirigido à Polícia Militar para lavrar a ocorrência não 

pode ser desprezado no julgamento. Tal situação, aliada à prova oral indicada e pelos 

demais documentos juntados aos autos, faz emergir a conclusão de que ocorreu, 

efetivamente, a oferta de contemplação nos primeiros sorteios. Logo, realizada a 

oferta de imediata contemplação e não cumprida pela apelada, têm os apelante o 

direito de resolver o contrato e receber as quantias pagas, monetariamente 

atualizadas, acrescida de perdas e danos, conforme dispõe o art. 35, III, da Lei nº 

8.078/90. Relativamente às perdas e danos, cabe aos prejudicados comprovar os 

prejuízos advindos do inadimplemento contratual. Examinando o processo, inexiste 

prova dos danos materiais. Na inicial, foi indicado como dano material as prestações 

pagas pelos consumidores. Entretanto, estas parcelas não constituem dano material, 

porquanto serão objeto de restituição, nos termos do art. 35, III, do CDC. No tocante ao 

dano moral, melhor sorte não socorre aos apelantes, uma vez que o aborrecimento 

decorrente da promessa de contemplação não cumprida não se confunde com o dano 

moral que, por sua vez, requer uma violação a integridade psico-física. Ante o exposto, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para condenar a apelada a ressarcir os 

recorrentes dos valores efetivamente pagos, sem qualquer dedução, corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma da sentença. Mantenho os 

ônus sucumbenciais previstos na sentença. Custas recursais à razão de 50% para cada 

polo do litígio, ressalvada a suspensão da exigibilidade em favor dos apelantes, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO. SÚMULA: DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0024.06.229506-8/001 

 

225. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. RECEBIMENTO DE VALORES PARA 

PAGAMENTO DE PRÊMIO. AUSÊNCIA DE REPASSE À SEGURADORA. CANCELAMENTO DA 

APÓLICE. ATO ILÍCITO. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor a 

responsabilidade da seguradora é objetiva e solidária em relação aos atos de seus prepostos ou 

representantes autônomos, que em seu nome, agenciam ou negociam contratos de seguro. 

Meros aborrecimentos não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas somente 

aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições e angústias 

profundas e contundentes no espírito da vítima. V. V. P. Não responde a seguradora por 

eventual ilícito cometido pela corretora de seguros, por inexistir vínculo entre elas. (TJMG; APCV 

1.0713.07.076699-1/0011; Viçosa; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Affonso da Costa 

Côrtes; Julg. 12/02/2009; DJEMG 18/03/2009) 

 



a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0713.07.076699-1/001(1); Viçosa; Décima Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes; Julg. 12/02/2009; DJEMG 

18/03/2009). EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORRETOR DE SEGUROS. 

RECEBIMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE PRÊMIO. AUSÊNCIA DE REPASSE À 

SEGURADORA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. ATO ILÍCITO. SEGURADORA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

Nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade da 

seguradora é objetiva e solidária em relação aos atos de seus prepostos ou 

representantes autônomos, que em seu nome, agenciam ou negociam contratos de 

seguro. Meros aborrecimentos não podem ser alçados ao patamar do dano moral, mas 

somente aquelas agressões que agravam a naturalidade dos fatos da vida, causando 

aflições e angústias profundas e contundentes no espírito da vítima. V.v.p.Não 

responde a seguradora por eventual ilícito cometido pela corretora de seguros, por 

inexistir vínculo entre elas. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0713.07.076699-1/001 - COMARCA 

DE VIÇOSA - APELANTE(S): BRADESCO AUTO RE CIA SEGUROS - APELADO(A)(S): 

MARGARIDA MARIA DE MAGALHÃES RIVELLI - RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ 

AFFONSO DA COSTA CÔRTES. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO, 

VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR. Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2009. DES. 

JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. JOSÉ 

AFFONSO DA COSTA CÔRTES: VOTO - Conheço do recurso de apelação, porque 

presentes os requisitos de admissibilidade. Cuidam os autos de ação de indenização 

ajuizada por Margarida Maria de Magalhães Rivelli em desfavor de Bradesco Auto RE 

Cia. Seguros em síntese, que no final do ano de 2005 procurou o requerido para firmar 

contrato de seguro de seu caminhão Volkswagen 7.110S, ano 1994, tendo na sede da 

empresa sido atendida pela funcionária de prenome Helena; que a proposta foi 

elaborada com estipulação de prêmio no valor total de R$ 2.302,35, sendo que 

repassou a funcionária quatro cheques no valor de R$ 575,58 cada, que se 

comprometera a quitar as parcelas nas datas de vencimento; que acreditou que seu 

veículo estava segurado, visto que recebeu a apólice onde constava o pagamento da 

primeira parcela, bem como seguiram os descontos dos cheques alusivos aos 

pagamentos subseqüentes; que foi surpreendida quando da renovação, acerca do 

cancelamento da proposta por ausência de quitação das três últimas parcelas; que os 

cheques foram compensados, mas o banco se recusa a renovar a apólice e atribuir-lhe 

o desconto referente ao bônus; que sofreu danos materiais no valor de R$ 2.276,74, 

bem como danos de ordem moral; requereu procedência para ação para condenar o 

requerido a pagar os referidos danos. O banco contestou às fls. 36/59 suscitando 

preliminares de nulidade da citação e prescrição; no mérito, esclareceu que recebeu 

somente a primeira parcela; que a corretora de seguros procurada pela autora é 

profissional autônoma e absolutamente independente em relação à seguradora, 

respondendo sozinha pelos atos praticados; que não pode devolver valores posto que 

não os recebeu; que a suposta perda do bônus não restou provada; rebateu os danos 

morais requerendo a improcedência da ação. O Douto Juízo da Comarca de Viçosa às 

fls. 119/128 julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento, a 

título de danos materiais no valor de R$ 1.726,74 e a indenização por danos morais no 

importe de R$ 7.000,00, ambos corrigidos pelos índices da CGJ/MG, acrescidos de juros 

de mora de 1% ao mês, os materiais desde a citação e os morais a contar da data da 

sentença. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 80% ao requerido e 20% 



à autora, compensados nos termos do artigo 21 do CPC. Insiste o apelante em suas 

razões recursais (fls.130/140) que a sentença merece ser reformada, inicialmente 

discorrendo sobre a revelia e a presunção relativa; que não cometeu qualquer ilícito, 

sendo que o corretor é o intermediário entre a seguradora e segurado; que o corretor é 

o responsável pelos supostos danos suportados pela autora; que os cheques não foram 

compensados em seu favor, não havendo que se falar em devolução; que os danos 

morais não são devidos, eis que agiu no exercício regular de um direito; requereu 

provimento ao recurso para julgar improcedente a ação, alternativamente reduzindo o 

quantum indenizatório. A apelada contra-arrazoou às fls. 145/152 pugnando pela 

manutenção do julgado. Sem preliminares, passo ao mérito. Antes de tudo, de fato a 

revelia não implica na necessária procedência do pedido feito pela autora, porque a 

presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa, passível de ser 

afastada pelo exame da situação fática e das provas constantes nos autos. E sendo 

assim, vejamos. A responsabilidade civil encontra suas diretrizes no artigo 186 do 

Código Civil, que preconiza que todo "aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". Da análise de tal norma depreende-se que o 

ato voluntário é o primeiro pressuposto da responsabilidade civil. O ato de vontade no 

campo da responsabilidade, porém, deve revestir-se de ilicitude, que diz respeito à 

infringência de norma legal ou à violação de um dever de conduta, que tenha como 

resultado prejuízo de outrem. Portanto, o essencial para ver a responsabilidade civil, 

além da imputabilidade, é que o comportamento positivo ou negativo do agente que 

ofenda bem ou direito de outrem seja fruto da sua consciência, por culpa, contrariando 

um dever geral do ordenamento jurídico ou uma obrigação em concreto, sendo certo 

que a palavra culpa é empregada aí não no seu sentido restrito, mas no seu significado 

mais amplo, abrangendo até o dolo. E a respeito do dano, a doutrina é unânime em 

afirmar que não há responsabilidade sem prejuízo. Ou seja, a ilegitimidade ou 

irregularidade da ação, sem dano algum a terceiros, não é suficiente para gerar 

responsabilidade, mas tão-somente, quando for o caso, a invalidade do ato. Constitui o 

dano material aquele que atinge a esfera patrimonial da vítima, ao passo que o dano 

moral decorre da dor imputada à pessoa, em razão de atos que, indevidamente, 

ofendem seus direitos da personalidade ou sentimentos de honra e dignidade, 

provocando mágoas e atribulações em seu íntimo, trazendo-lhe constrangimentos, 

vexames, dores e sensações negativas. Todavia, para a responsabilização não basta 

que o agente haja procedido conscientemente contra jus, nem que a vítima sofra um 

dano, que é o elemento objetivo do dever de indenizar. É necessário que se estabeleça 

uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado. É preciso 

ter certeza de que sem a contravenção o dano não ocorreria. O nexo causal, assim, se 

torna indispensável, sendo fundamental que o dano tenha sido causado pela ação ou 

omissão culposa do sujeito. In casu, restou cabalmente comprovado nos autos que a 

corretora de nome "Helena", relativamente à apólice 473327 - fls 15/16, recebeu da 

autora a quantia de R$ 2.302,35 em quatro parcelas - uma entrada de R$ 575,58 e 

mais três parcelas de R$ 575,59 referente ao valor do seguro (fls. 14), deixando, 

contudo, de efetuar o pagamento de três parcelas - fls. 20/27, fato que gerou o 

cancelamento da apólice. No que toca à apólice 473327, alega a autora haver 

entregado quatro cheques à corretora, para que esta efetuasse o pagamento das 

parcelas do seguro. Ocorre que, conforme se depreende dos autos, apenas a primeira 

parcela foi paga, apesar de todos os cheques terem sido compensados. A propósito dos 

cheques de fls. 20/27, nega o recorrente havê-los recebido, contudo, não é isso o que 

se afere dos autos, pois, verifica-se terem sido preenchidos no exato valor das 



prestações do seguro. Destarte, a meu ver, dúvidas não restam quanto à intenção da 

autora ao emitir os cheques, assim quanto ao fato de terem sido entregues à corretora 

"Helena" a qual, porém, deixou de efetuar o repasse à seguradora, em clara violação 

ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações negociais. Neste passo, 

deve ser utilizada no presente caso a Teoria da Aparência, prevista no art. 34 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim preconiza: "O fornecedor do produto ou 

serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos." Trata-se de responsabilidade objetiva por ato de outrem. Assim, a culpa 

do autor do dano acarretará a responsabilidade objetiva da pessoa sob cuja 

direção/orientação se encontrar, pouco importando se infringiu ou não o dever de 

vigilância. Acerca do tema, a elucidativa lição de CLÁUDIA LIMA MARQUES: "O 

parágrafo único do art. 7º traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeira de 

fornecedores de produtos e serviços. O art. 34 repete a idéia do sistema geral do 

direito civil, de que o empregador é responsável pelos atos de seus prepostos (art. 932, 

III, CC/02), mas inova ao visualizar uma cadeia de fornecimento solidariamente 

responsável (todos e cada um por todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou 

representante autônomo (sem vínculo trabalhista) e o fornecedor principal de produto 

e serviço, ou organizador da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O CDC 

impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em 

vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço." (Comentários ao Código de 

Defesa do Consumidor, 2ª ed., Ed. RT, p. 510). Assim, o segurado, que efetuou 

regularmente o pagamento dos prêmios, não pode se ver prejudicado por ato de 

terceiro, que deixou de repassar as quantias, por ter cumprido sua parte no contrato. 

Coadunando deste posicionamento, a jurisprudência do extinto egrégio do TRIBUNAL 

DE ALÇADA DO ESTADO DE MINAS GERAIS: "INDENIZAÇÃO - CORRETOR DE SEGURO - 

APROPRIAÇÃO INDEVIDA DO VALOR PAGO PELA SEGURADA - SOCIEDADES 

CORRETORAS DE SEGURO - PREPONENTES DO AUTOR DO ILÍCITO - RESPONSABILIDADE 

RECONHECIDA - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - INTELIGÊNCIA DO 

ART. 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Responde pelos prejuízos causados 

por preposto seu, a sociedade corretora de seguro em benefício da qual eram 

angariadas as propostas de seguro, conforme se extrai do art. 1.521, inc. III, do Código 

Civil de 1916. V - O contrato de seguro está sob a égide do Código de Defesa do 

Consumidor, erigindo a responsabilidade solidária da seguradora pelo dano provocado 

ao segurado, em razão da atuação ilícita do corretor, ex vi do artigo 34 daquele 

mesmo diploma legal." (Apelação Cível 2.0000.00.364029-5/000, Rel. Juiz Osmando 

Almeida, j. 25/02/03). "AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA E DA CORRETORA (SÓCIO) - PROPOSTA 

ASSINADA COM CONSEQUENTE PAGAMENTO DO PRÊMIO - CULPA OBJETIVA - 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. O contrato de 

seguro está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, erigindo a 

responsabilidade solidária da seguradora pelo dano provocado ao segurado em razão 

da atuação ilícita do corretor, nos termos do artigo do referido texto legal" (Apelação 

Cível 2.0000.00.443724-7/000, Rel. Juiz Antônio Sérvulo, j. 22/09/04). "SEGURO. 

AUSÊNCIA DE REPASSE PELA CORRETORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 

SEGURADORA. CDC. ART. 34. CULPA IN ELIGENDO. - A seguradora é responsável 

solidária pelo pagamento da indenização devida à beneficiária da apólice de seguro, 

ainda que a corretora não lhe tenha repassado os prêmios quitados pelo contratante, 

nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de culpa in 

eligendo." (Apelação Cível 2.0000.00.495617-0/000, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 

25/10/05). Dito isso, no que se refere ao valor da indenização por danos materiais, 



como bem decidiu o magistrado, deve corresponder ao exato valor do prejuízo sofrido, 

ou seja, R$1.726,74. Danos Morais: Sobre dano moral, S. J. de Assis Neto, in "Dano 

Moral - Aspectos Jurídicos", Editora Bestbook, 1ª edição, segunda tiragem, 1998, 

leciona: "Dano moral é a lesão ao patrimônio jurídico materialmente não apreciável de 

uma pessoa. É a violação do sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo 

direito." Assim, para que se possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja 

atingida em sua honra, sua reputação, sua personalidade, seu sentimento de 

dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, tenha os seus sentimentos 

violados. Os simples aborrecimentos e chateações do dia-a-dia não podem ensejar 

indenização por danos morais, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem 

maiores conseqüências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento 

ou desentendimento enseja dano moral, assistiríamos a uma banalização deste 

instituto e a vida em sociedade se tornaria inviável. Portanto, somente o sofrimento, 

humilhação e constrangimentos verdadeiros devem ensejar indenização por danos 

morais e, não, o aborrecimento e insatisfação cotidianos e perfeitamente suportáveis. 

No caso, restou evidente que a apelada teve aborrecimentos relativos à má execução 

do contrato. Aborrecimentos decorrentes de avenças firmadas são, em geral, comuns e 

suportáveis, fazendo parte da vida cotidiana. Como dito supra, não podem simples 

desentendimentos e aborrecimentos ensejar o deferimento de indenização por danos 

morais. Tenho que, no caso, não passou a recorrida por sofrimento moral, não 

havendo nos autos provas conclusivas no sentido de que os fatos noticiados lhe 

causaram constrangimentos, humilhação e sofrimento. A meu ver, os fatos narrados 

não tiveram maiores conseqüências e não passaram de chateações, não sendo aptos a 

causar constrangimentos e dor a apelada. Ou, pelo menos, não há nos autos provas no 

sentido de que os fatos narrados tenham atingido a honra da recorrida e, sem provas, 

não pode ser acolhido o pleito inaugural. Aliás, esse é o entendimento do extinto 

Tribunal de Alçada de Minas Gerais: "AÇÃO REVISIONAL DE CLAÚSULAS CONTRATUAIS. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DAS 

NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

ABUSIVAS. POSSIBILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. - O dano moral é todo 

sofrimento humano resultante da lesão de direitos da personalidade. Seu conteúdo é a 

dor, a emoção, a vergonha, em geral uma forte e dolorosa sensação experimentada 

pela pessoa. A simples sensação de desconforto, de aborrecimento, não constitui dano 

moral passível de indenização civil." (TAMG - Apelação Cível 0327416-8 - Quarta 

Câmara Cível - Rel. Juiz Alvimar de Ávila - Julgamento em 25/04/2001). Também esse é 

o entendimento deste Tribunal: "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. LISTA TELEFÔNICA. NÃO-DIVULGAÇÃO DOS NOMES E TELEFONES DOS 

AUTORES. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DESCUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS 

PREJUÍZOS ALEGADOS. MEROS ABORRECIMENTOS. DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE. 

– O descumprimento da obrigação contratual consubstanciada na divulgação dos 

nomes e telefones dos autores em lista telefônica, por si só, não gera obrigação de 

indenizar, sendo imperiosa a prova do dano - seja material ou moral. Não se 

desincumbido os autores de comprovar a ocorrência dos prejuízos alegados, a 

improcedência do pleito é medida que se impõe. Meros dissabores, irritações, 

aborrecimentos não são suficientes para conferir à pretensão vítima o direito à 

composição de danos morais, conforme iterativa jurisprudência." (TJMG - Apelação 

Cível 1.0433.05.167537-2/001 - Rel. Des. Renato Martins Jacob - Julgamento em 

01/03/2007 - Publicação no DJ em 23/03/2007). Ressalte-se que sequer houve algum 

sinistro. O dano alegado pela apelada foi realmente hipotético. Assim, não havendo 

dano moral a ser indenizado, é de se modificar a sentença, para excluir da condenação 



a indenização por danos morais. Com tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO 

AO RECURSO tão-somente para excluir a condenação imposta a título de danos 

morais, mantendo-se a sentença proferida em primeira instância quanto ao restante. 

Redistribuo os ônus da sucumbência, devendo a apelada/autora da ação arcar com o 

pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas e despesas do processo e 

honorários advocatícios no importe de 15% do valor da causa. O apelante, réu da 

presente ação, deverá arcar com os 60% (sessenta por cento) restantes, e no 

pagamento de honorários de 15% do valor da causa, e à inteligência do artigo 21 do 

Código de Processo Civil, os honorários advocatícios deverão ser distribuídos e 

compensados proporcionalmente, não ficando a cargo de uma única parte. Custas do 

recurso, no importe de 40% para a apelada e 60% para o apelante. O SR. DES. 

MAURÍLIO GABRIEL: VOTO. Inicialmente, ressalto que "os efeitos da revelia (art. 319, 

CPC) não incidem sobre o direito da parte, mas tão-somente quanto à matéria de fato" 

(RSTJ 5/363). Conforme restou demonstrado nos autos, a corretora chamada Helena 

recebeu da autora a quantia de R$ 2.302,35 (dois mil, trezentos e dois reais e trinta e 

cinco centavos), em quatro parcelas, para que firmasse com a seguradora ré contrato 

de seguro. Percebe-se, ainda, que somente a primeira parcela foi repassada pela 

corretora à seguradora, o que causou o cancelamento da apólice gerada. Sabe-se, 

contudo, que o corretor é o representante do segurado, que presta informações e 

assessora o segurado na contratação do seguro, inexistindo qualquer vínculo entre ele 

e a seguradora. Sobre o tema, leciona Ricardo Bechara Santos, em seu Direito de 

Seguro no Cotidiano, editora Forense, 2ª edição: "...a Circular SUSEP nº 42/85, que 

modificou o item 13.2 da Circular nº 02/67 da mesma autarquia dá também o tom de 

que o corretor de seguros é mais que um simples intermediário entre segurado e 

segurador, exercendo, portanto, serviços de assessoramento, representando, assim, os 

interesses do segurado perante o segurador, porém de forma independente, 

autônoma, como se extrai de sua própria definição jurídica estabelecida nas normas 

legais pertinentes, não sendo equívoco afirmar que o segurado é mesmo o seu 

comitente, figura que em qualquer vocabulário jurídico é aquele que encarrega a 

alguém de representar os seus interesses perante outrem, mediante a paga de uma 

comissão, sabido que a comissão de corretagem integra a tarifa do prêmio pago pelo 

segurado, justo para cuidar de seus interesses, desde a proposição do seguro, até a 

liquidação dos sinistros, repita-se. (...) A corretagem de seguro tem, pois, um conteúdo 

próprio, específico, um misto de intermediação e representação, tanto sob o aspecto 

técnico quanto sob o ponto de vista comercial e jurídico, se filiando também ao 

elemento confiança, por isso que o pagamento da comissão remunera, não só a 

intermediação e promoção, tanto que responde profissional e civilmente pelos danos 

que causar ao seu comitente. (...) Conquanto seja o corretor uma espécie de 

mandatário do segurado, fica, de outro lado, bastante clara a assertiva de que não 

pode ser ele preposto ou mandatário do segurador, fato que, por si só, cercearia sua 

função maior de representante dos interesses do segurado." Ademais, no caso em 

exame, não restou demonstrada qualquer relação entre a corretora e a seguradora, 

ônus probatório que tocava à autora, nos termos do artigo 333, I, do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, não deve a seguradora responder por eventual 

ilicitude cometida exclusivamente pela corretora de seguros, razão pela qual deve ser 

julgado improcedente o pedido inicial. Com tais considerações, dou provimento ao 

recurso para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a autora a pagar as custas 

processuais, inclusive as recursais, e os honorários dos Advogados da apelante, que 

fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais). O SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO - 

Acompanho o eminente Relator. SÚMULA: DERAM PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO 
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226. APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA DO SEGURADO CONTRA A SEGURADORA. 

RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS ATOS PRATICADOS PELO CORRETOR DE SEGUROS. 

DANOS MORAIS DEVIDOS. 1. O objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, 

ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, 

devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, nos 

termos do artigo 422 e 423 do Código Civil. 2. A seguradora é responsável pelos atos praticados 

pelo corretor de seguros, a teor do disposto no art. 775 do CC e do art. 34 do CDC. Precedentes 

jurisprudenciais. No caso em exame, tendo o corretor de seguros informado ao segurado que os 

danos morais estariam cobertos pelo seguro contratado, é dever da seguradora a cobertura da 

indenização pleiteada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70028641579; Caxias do Sul; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 11/11/2009; DJERS 20/11/2009; Pág. 

51) 

a. Integra do Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO REGRESSIVA DO SEGURADO 

CONTRA A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELOS ATOS 

PRATICADOS PELO CORRETOR DE SEGUROS. DANOS MORAIS DEVIDOS. 1. O objetivo 

principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto 

que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, devendo prevalecer o 

elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-fé, nos termos do 

artigo 422 e 423 do Código Civil. 2. A seguradora é responsável pelos atos praticados 

pelo corretor de seguros, a teor do disposto no art. 775 do CC e do art. 34 do CDC. 

Precedentes jurisprudenciais. No caso em exame, tendo o corretor de seguros 

informado ao segurado que os danos morais estariam cobertos pelo seguro 

contratado, é dever da seguradora a cobertura da indenização pleiteada. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam 

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Des. Leo Lima 

(Presidente) e Des. Romeu Marques Ribeiro Filho. Porto Alegre, 11 de novembro de 

2009. DES. GELSON ROLIM STOCKER, Relator. RELATÓRIO: Des. Gelson Rolim Stocker 

(RELATOR).Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida nos autos da 

ação de cobrança ajuizada por VALMOR JOSÉ CAPRA em desfavor de BRADESCO 

SEGUROS S/A. Adoto o relatório da sentença (fls. 148/150) que transcrevo: VALMOR 

JOSÉ CAPRA, qualificado na inicial, ajuizou ação de cobrança em face de BRADESCO 

SEGUROS S/A., também qualificado na exordial, narrando, em suma, ter entabulado 

com o réu contrato de seguro para cobertura de riscos de seu caminhão, marca 

Mercedes Benz/LS 1935, placas IDB-3494. Disse que a cobertura do referido seguro era 

total, contemplando danos materiais, corporais próprios e de terceiros, morte e 

invalidez permanente de passageiros. Referiu que, na data de 26/03/2004, envolveu-se 

em sinistro, no qual restou culpado pelo evento danoso, bem como condenado ao 

pagamento de indenização por danos materiais, corporais e danos morais, fixados nos 

autos da demanda indenizatória n. 01002656080, ajuizada pelo proprietário do veículo 

com o qual o autor colidiu. Aduziu que diante do pedido de cumprimento de sentença 

formulado pela parte credora da demanda indenizatória, teria notificado a seguradora 

para obter seu direito de regresso, proveniente do contrato de seguro, momento em 

que teria sido negado o pagamento dos danos morais, sob alegação de que estes não 

estariam cobertos pelo seguro contratado. Sustentou que a cobertura os danos 

corporais cobertos eram espécies de danos pessoais, bem como de danos morais, 



conforme entendimento jurisprudencial do Estado do Rio Grande do Sul. Alegou que a 

cláusula que dispunha acerca da cobertura dos danos corporais conflitava com aquela 

que dispõe acerca da exclusão da cobertura por danos morais. Pugnou pela 

aplicabilidade das regras consumeristas, em especial pela incidência do disposto no 

art. 47 do CDC, que trata da interpretação mais favorável das cláusulas contratuais ao 

consumidor. Aduziu ter o réu infringido o direito de informação ao consumidor, no 

momento em que pactuado o contrato de seguro, teria restado assegurado ao autor a 

cobertura integral de danos provenientes de sinistros em que o veículo segurado viesse 

a se envolver. Postulou, em sede de antecipação de tutela, fosse o réu compelido a 

depositar em Juízo o valor integral da condenação, proveniente da demanda 

indenizatória acima identificada. Requereu a condenação do réu ao pagamento de 

indenização por danos morais decorrentes dos dissabores enfrentados pelo autor na 

tentativa de haver seu direito de regresso, proveniente do contrato de seguro. Juntou 

documentos (fls. 18/48). Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (fl. 50). 

Irresignado com a decisão supra, o autor interpôs recurso de agravo retido (fls. 52/53), 

tendo a decisão restado mantida pelos seus próprios fundamentos (fl. 54). Citado, o 

réu apresentou contestação (fls. 58/63 e 69/70), alegando que os danos materiais, 

fixados na demanda indenizatória, somente não teriam sido pagos ao autor diante da 

recusa deste no recebimento da importância de R$ 8.541,54. Quanto aos danos 

morais, disse que estes não estariam contemplados nos riscos cobertos pela apólice de 

seguro em comento. Ressaltou o disposto na cláusula que tratava dos riscos excluídos 

do seguro, no qual se encontrava expressa a exclusão de cobertura proveniente de 

danos morais. Asseverou a inexistência do dever de indenizar por danos não cobertos 

no contrato de seguro. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 

64/67). Oportunizada réplica, o autor se manifestou (fls. 71/81), alegando, 

inicialmente, a intempestividade da peça contestacional. No mérito, reiterou os 

argumentos apresentados na inicial. Restou afastada a alegação de intempestividade 

da peça de defesa (fl. 82). Instadas as partes acerca da dilação probatória, o réu 

apresentou proposta de acordo (fls. 88/89). O autor, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova oral (fls. 90/92). O pedido de depoimento pessoal do corretor de 

seguros, formulado pelo autor foi indeferido, uma vez que não se tratava de 

representante legal da ré (fl. 106). Irresignado com a decisão supra, o autor interpôs 

recurso de agravo retido (fls. 108/113), tendo o réu contra-arrazoado o recurso (fls. 

114/118). Na audiência de instrução e julgamento (fls. 141/142), foi inquirida a 

testemunha arrolada pela parte autora. Declarada encerrada a instrução, as partes se 

reportaram de forma remissiva às suas respectivas peça processuais. Vieram os autos 

conclusos. A sentença assim decidiu: ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes 

os pedidos formulados por VALMOR JOSÉ CAPRA em face de BRADESCO SEGUROS S/A., 

para condenar o réu ao pagamento, em favor do autor, da indenização por danos 

morais a que este foi condenado nos autos da demanda indenizatória n. 

010/1.05.0040262-3, nos limites da apólice de seguros n. 461930. Diante da 

sucumbência recíproca, decaindo em maior proporção a parte ré, condeno esta ao 

pagamento de 70% das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono do 

autor que arbitro em R$ 1.000,00. O autor arcará com as despesas restantes e 

honorários ao procurador da parte adversa que arbitro em R$ 300,00, possibilitada a 

compensação da verba honorária (Súmula 306 do STJ). Insurge-se contra a sentença a 

parte ré (fls. 152/158). Sustenta a reforma da sentença, alegando que os danos morais 

constituem risco expressamente excluído de cobertura na apólice de seguros 

contratada, devendo ser afastada a condenação. Defende que o corretor de seguros 

não é representante da seguradora e que a seguradora não pode ser responsabilizada 



pelos atos praticados pelo mesmo. Postula o provimento do recurso e a condenação da 

apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais. O recurso foi contra-arrazoado às fls. 

162/172. Preparado o recurso, vieram os autos a esta Corte de Jurisdição. Registro que 

foi observado o disposto nos artigos 549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo 

em vista a adoção do sistema informatizado. É o relatório. VOTOS: Des. Gelson Rolim 

Stocker (RELATOR). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso 

interposto. Passo a sua análise. Estou em negar provimento ao apelo interposto pela 

seguradora. A controvérsia da presente demanda cinge-se à responsabilidade da 

seguradora em cobrir os danos morais pleiteados pelo autor, em direito de regresso, 

tendo em vista que foi condenado ao pagamento de indenização decorrente de 

acidente de trânsito. Inicialmente, ressalta-se que nos contratos de seguro, são 

aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Capítulo I 

do Título I da Lei nº 8.078/90. Nos termos do artigo 47 da referida lei, as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. 

Portanto, em caso de dúvida na aplicação dos dispostos contratuais de seguro, a ação 

ou seu recurso, deverão ser julgados de forma a não prejudicar o consumidor, parte 

hipossuficiente da relação jurídica de consumo. O contrato ora em comento, foi 

avençado entre as partes com o objetivo de garantir o pagamento de prêmio ao 

segurador, cuja contraprestação deste será a de indenizar o segurado na hipótese de 

ocorrer, no futuro, acontecimento danoso incerto, nos termos dos artigos 757 e 

seguintes do atual Código Civil, senão vejamos: Art. 757. Pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo 

do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Vale lembrar 

que o objetivo principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento 

futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador, 

devendo prevalecer o elemento essencial do contrato sob a visão do princípio da boa-

fé, conforme as novidades trazidas pelo novo Código Civil dos artigos 422 e 423, a 

seguir transcritos: Art. 422 - Os contratantes são obrigados a guardar, assim na 

conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 

Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, 

dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Sobre o princípio da 

boa-fé nos contratos de seguro, trago os ensinamentos de Arnaldo Rizzardo1: A boa-fé 

é exigência essencial nas declarações das partes, embora seja princípio que deva 

encontrar-se presente em todos os contratos. A razão está em que o seguro se funda 

precipuamente nas mútuas afirmações que fazem os estipulantes, o que importa sejam 

as declarações firmadas dentro da veracidade e autenticidade. Sobre o assunto, 

consigna o art. 765 (art. 1.443 do Código revogado): “O segurado e o segurador são 

obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e 

veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele 

concernentes”. Percebe-se da redação que a exigência é imposta na conclusão e 

durante a execução, o que importa no dever de veracidade, não omitindo 

circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta na fase das tratativas, 

mantendo-se essa conduta no iter contractus, de modo a manter uma condita 

apropriada e apta para não incidir nos eventos que podem levar ao sinistro. Não são 

toleradas informações falsas ou insuficientes acerca do objeto do contrato, ou a 

ostentação de vantagens que não se verificam na prática. Muito menos comporta a 

redação dúbia e controvertida, de sorte a ensejar várias interpretações. A respeito, 

dentre outras regras apropriadas está a do artigo 6º, inc. III do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 11.09.1990), impondo ao fornecedor “a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 



quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 

que apresentem”. Além do princípio da boa-fé entre as partes, o contrato de seguro 

não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 

impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem. 

Ademais, tenho que a Juíza a quo apreciou com propriedade a presente ação, devendo 

a sentença ser mantida in totum. Para evitar desnecessária tautologia, adoto os 

fundamentos da sentença, de lavra da E. Juíza Dulce Ana Gomes Oppitz, como razões 

de decidir, não acarretando ofensa aos arts. 535 e 475, II, ambos do CPC. Neste sentido 

é a seguinte jurisprudência do STJ, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL - INEXISTÊNCIA 

DE OFENSA AOS ARTS. 535 E 475, II, DO CPC - ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA 

SENTENÇA COMO RAZÃO DE DECIDIR - POSSIBILIDADE. 1. Em nosso sistema 

processual, o juiz não está adstrito aos fundamentos legais apontados pelas partes. 

Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada, aplicando o magistrado ao caso 

concreto a legislação considerada pertinente. 2. Não incorre em omissão o acórdão 

que adota os fundamentos da sentença como razão de decidir. 3. Recurso especial 

improvido. (REsp 592092/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 26/10/2004, DJ 17/12/2004 p. 492). Assim, passo a transcrever a sentença 

recorrida (fls. 148/150): 1 RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil: Lei nº 10.406, de 

10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 598. “A controvérsia que reside nos 

presentes autos cinge-se à cobertura de danos morais no contrato de seguro de 

responsabilidade civil de veículo (RCF-V) havido entre as partes, a fim de o demandante 

alcançar seu direito de regresso, já que foi condenado, nos autos da demanda 

indenizatória n. 10/1.05.0040262-3, ao pagamento de indenização, inclusive por danos 

morais, decorrente de acidente de trânsito. Pelo que se extrai da prova coligida aos 

autos, há conflito entre o disposto nas cláusulas gerais da apólice de seguros (fl. 30), 

na qual restou expressamente excluída a cobertura dos prejuízos decorrentes de danos 

morais, e a informação repassada pelo corretor de seguros ao consumidor, no 

momento da contratação, nos termos do depoimento da testemunha Josseli Ferreira 

da Costa (fls.146/147). E, nesse ponto, nada obstante a previsão contratual de 

exclusão de cobertura de danos morais, como alhures referido, deve prevalecer a 

proposta de venda apresentada pelo corretor de seguros no ato do contrato 

entabulado entre as partes. O corretor de seguros Josseli Ferreira da Costa, no já 

mencionado depoimento das fls. 146/147, afirma que ao apresentar a proposta de 

seguro, teria informado ao autor que esta contemplaria a cobertura por prejuízos 

decorrentes de danos morais, in verbis: “Depoente: (...) quando ele contratou o seguro 

a informação que foi passada para ele é que o seguro de danos morais estava junto 

com a cobertura por danos corporais. (...) Juíza: A informação que o Sr. Passou para ele 

é que teria cobertura completa? Inclusive de danos morais? Depoente: Ele tinha essa 

ciência.” Nos termos do art. 6º, inciso III, do CDC, cabia ao corretor o dever de informar 

ao consumidor sobre todas as características do seguro que foi contratado, para que 

este adquirisse o produto sabendo exatamente o que dele poderia esperar. Ademais, 

como sabido, é usual a contratação de seguro sem a leitura da apólice no momento da 

contratação, porquanto a aquisição do produto baseia-se nas informações prestadas 

pelo vendedor. Aliás, o que costumeiramente ocorre é que o seguro é contratado 

mediante apresentação de uma proposta, sendo que o consumidor somente recebe a 

apólice após o pagamento do prêmio ou, pelo menos, de uma parcela deste. Assim, o 

autor não pode ser prejudicado pela disparidade de informações apresentadas pelo 

corretor de seguro, no momento da entabulação do contrato, com o contido nas 

condições gerais da apólice acima identificadas. No caso dos autos, houve violação ao 

princípio da boa-fé contratual, porque o corretor de seguros informou que os danos 



morais estariam cobertos pelo seguro contratado, sendo que, posteriormente, 

restaram excluídos na apólice. Ressalto que, frente ao segurado-aderente, o corretor 

atua como uma extensão da seguradora, ainda que esta argumente que “o corretor de 

seguros não é seu representante ou funcionário.” (fls. 96/99). Nesse mesmo sentido, a 

corroborar esta decisão, transcrevo um trecho do acórdão prolatado na Apelação nº 

71000866152, julgado em 14/09/2000: “O corretor, de outro lado, funciona como 

verdadeiro ponta-de-lança da seguradora, porquanto é que, na forma da lei, tem 

possibilidade de contratar com o cliente e futuro segurado. Sua função, portanto, não 

se aproxima da figura do ‘mandatário do segurado’ como quer a apelante, mas muito 

mais do aspecto e da imagem de preposto da seguradora.” Imperiosa, portanto, a 

procedência da ação quanto a esse ponto. (...)” Acrescenta-se que a seguradora é 

responsável pelos atos praticados pelo corretor de seguros. Estabelece o art. 775 do 

Código Civil que: “Os agentes autorizados do segurador presumem-se seus 

representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem.” Nesse 

sentido, também dispõe o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “O 

fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus 

prepostos ou representantes autônomos.” Sobre o tema, colaciono os seguintes 

precedentes desta Corte: SEGURO. VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA 

PELOS ATOS DO CORRETOR. Em conformidade com o art. 775 do novo CC e com o art. 

34 do CDC, a seguradora é responsável, perante o segurado, pelos atos danosos 

praticados pelo corretor do seguro. Cancelamento de contrato por inadimplência, 

tendo em vista o corretor não haver repassado o valor do prêmio à seguradora. Dever 

da ré de indenizar o efetivo dano daí decorrente. Apelo provido em parte. (Apelação 

Cível Nº 70015021249, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leo 

Lima, Julgado em 26/07/2006). SEGUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

CORRETOR. Responsabilidade da seguradora pelos atos ilícitos praticados pelo corretor 

frente ao segurado. Configuração. Apelação improvida. (Apelação Cível Nº 

70012824967, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Rodrigues Bossle, Julgado em 29/09/2005). DISPOSITIVO. Ante o exposto, voto no 

sentido de negar provimento ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença de 

primeiro grau, inclusive no que tange à fixação do ônus da sucumbência. É o voto. Des. 

Romeu Marques Ribeiro Filho (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). Des. Leo Lima 

(PRESIDENTE) - De acordo com o(a) Relator(a). DES. LEO LIMA - Presidente - Apelação 

Cível nº 70028641579, Comarca de Caxias do Sul: "À UNANIMIDADE, NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO." Julgador (a) de 1º Grau: DULCE ANA GOMES OPPITZ. 

 

227. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA VEXATÓRIA. Entrega de correspondência 

aberta em portaria de edifício onde reside o devedor. Exposição ao ridículo. Dano moral 

configurado. Condenação da empresa de cobrança. Responsabilidade solidária da empresa 

contratante. Incidência dos arts. 34 e 42 do CDC. Recurso provido. (TJSP; APL 1122435-0; Ac. 

4136016; Bauru; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Paulo de Carvalho 

Filho; Julg. 20/10/2009; DJESP 03/11/2009) 

 

228. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS CADASTROS DAS ENTIDADES DE CONTROLE E PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUE 

A RESPONSABILIDADE PELO FATO É DA TELEFÔNICA, POR TER COMUNICADO O DÉBITO À 

APELANTE. DESCABIMENTO. HIPÓTESE DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA E DA EMPRESA 

QUE TRANSMITIU A INFORMAÇÃO ERRÔNEA. APLICAÇÃO DO PREVISTO PELO ART. 7º, 

PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTS. 14 18, 20 E 34, TODOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 



DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. DANO MORAL. MINORAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA R$ 14.028,00. Valor 

proporcional ao dano, que bem atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e 

concessão de lenitivo à vítima. Recurso não provido. (TJSP; APL 7148999-5; Ac. 3925806; São 

José do Rio Preto; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 

24/06/2009; DJESP 21/07/2009) 

 

229. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE CHAMADAS INTERURBANAS 

SUPOSTAMENTE ADVINDAS DO TERMINAL TELEFÔNICO INSTALADO NO DOMICÍLIO DA 

APELADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E 

HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DO 

APARELHO QUE ONGMOU AS LIGAÇÕES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. SOHDANEDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA E DA EMPRESA 

QUE SE BENEFICIOU COM A CONTRATAÇÃO. Aplicação do previsto pelo art 7º, parágrafo único, 

e arts 14, 18, 20 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor- Inexigibihdade do débito. 

Inscrição de dívida inexigível que gera dano moral. Valor fixado proporcional ao dano. Sentença 

mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 7144321-1; Ac. 3922459; José Bonifácio; Décima 

Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 17/06/2009; DJESP 

21/07/2009) 

 

230. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO QUE NÃO OBSERVA AS CONDIÇÕES DA 

PROPOSTA ACEITA. INADMISSIBILIDADE, POIS É DA LEI QUE A PROPOSTA DE CONTRATO 

OBRIGA O PROPONENTE, SE O CONTRÁRIO NÃO RESULTAR DOS TERMOS DELA, DA NATUREZA 

DO NEGÓCIO, OU DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO (ART. 427, CÓDIGO CIVIL). IRRELEVÂNCIA DE 

A PROPOSTA TER SIDO FEITA POR EMPRESA INTERMEDIÁRIA DO NEGÓCIO, PORQUANTO O 

FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL PELOS ATOS DE 

SEUS PREPOSTOS OU REPRESENTANTES AUTÔNOMOS (ART. 34, CDC). CABIMENTO DA 

REDUÇÃO DO CONTRATO AOS TERMOS DA PROPOSTA, UMA VEZ QUE É DIREITO DO 

CONSUMIDOR EXIGIR O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DA OFERTA, 

APRESENTAÇÃO OU PUBLICIDADE (ART. 35, I, CDC). DANO MORAL. INOCORRÊNCIA, NO CASO, 

VISTO QUE AS REPERCUSSÕES FICARAM APENAS NO CAMPO FINANCEIRO. Autora, ademais, 

que contribuiu decisivamente para o desfecho em questão, porquanto no mínimo foi negligente, 

assinando o instrumento de contrato que trazia condições diversas, portanto não podendo se 

ver premiada em face da própria incúria. Recurso provido em parte, apenas para afastar a 

compensação por dano moral. (TJSP; APL 7346785-7; Ac. 3685063; São Paulo; Décima Primeira 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Dos Santos; Julg. 04/06/2009; DJESP 08/07/2009) 

 

231. CONSÓRCIO. 1. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO CELEBRADO COM EMPRESA INTERPOSTA À 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, ENVOLVENDO, TAMBÉM, CONTRATO DE "SOCIEDADE EM 

CONTA DE PARTICIPAÇÃO", TENDO O CONSUMIDOR POR "SÓCIO OCULTO". INTERPRETAÇÃO 

QUE DEVE SE PRENDER MAIS À INTENÇÃO DAS PARTES EM CELEBRAR CONTRATO TÍPICO DE 

CONSÓRCIO E NÃO AO SENTIDO LITERAL (CC, ART. 112). 2. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE A EMPRESA INTERPOSTA CAPTADORA DE CLIENTES E A ADMINISTRADORA. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. 3. BEM 

IMÓVEL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO 

DESISTENTE. ADMISSIBILIDADE, NO CASO, POIS EM SE TRATANDO DE PLANO DE LONGA 

DURAÇÃO, A IMPOSIÇÃO DE ESPERA POR MAIS DE DEZ ANOS CONSTITUI DESVANTAGEM 

EXAGERADA, QUE NÃO PODE PREVALECER FRENTE À REGRA DO ARTIGO 51, IV, DO CDC. 

DEDUÇÃO DAS TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE ADESÃO, PRÊMIOS DE SEGURO E CLÁUSULA 

PENAL. CABIMENTO. 4. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A DUAS EMPRESAS QUE SUCEDERAM NA 



CUSTODIA DAS QUOTAS PAGAS DO AUTOR. PROCEDÊNCIA QUANDO À PRIMEIRA, QUE 

EFETIVAMENTE LOI A ADMINISTRADORA DO CONTRATO ORIGINAL E IMPROCEDÊNCIA QUANTO 

À SEGUNDA, QUE NÃO POSSUI VINCULO JURÍDICO DIRETO COM A DENUNCIANTE. 5. Ação 

principal parcialmente procedente para condenar a ré à devolução das parcelas pagas, com os 

descontos de Lei, sendo procedente a primeira denunciação da lide e improcedente a 

denunciação contra a segunda empresa. Recurso provido para esse fim. (TJSP; APL 7323901-3; 

Ac. 3603008; Osasco; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto Dos 

Santos; Julg. 16/04/2009; DJESP 01/07/2009) 

 

232. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCO. ROUBO DENTRO DE AGÊNCIA DE EMPRESA QUE PARA ELE 

CAPTA EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. EMPRESA QUE ATUA NO INTERESSE COMUM, FORMANDO 

CADEIA DE FORNECEDORES E ASSIM ESTABELECENDO SOLIDARIEDADE (ART. 34, CDC). 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DECORRENTE DA FALHA NO 

DEVER DE GARANTIR E VELAR PELA SEGURANÇA DOS CLIENTES QUE ACORREM AO 

ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA, NO CASO. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 No caso de cadeia de fornecimento, o fornecedor do pioduto ou SCITIÇO é solidai 

lamente lesponsável pelos atos de seus piepostos ou lepiesentantes autônomos, mesmo que 

estes sejam teoiícamente independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecei o pioduto 

e o seniço 2 A instituição financeua tem o devei de gaiantu e velai pela segurança dos clientes 

que ciconem ao estabelecimento Falhando nisso, assume a obugcicào de indenizar o pic/uizo 3 

"So deve ser icputado como dano moial a dor, vexame, sofnmento ou humilhação que. Fugindo 

à normalidade, inieifua intensamente no compoilamento psicológico do indivíduo, causando-lhe 

aflições, angustia c desequilibi TO em seu bem-estai Meio dissaboi, ahonecimento. Mágoa, 

uiilação ou sensibilidade exacei bada estão foi a da òibila do dano moial. Poi quanto, alem de 

fazei em pai te da noi mal idade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no nãnsito, entre os amigos e 

até no ambiente famdiai, tais situações não são intensas e dmadouias, a ponto de lomper o 

equilíbrio psicológico do mdniduo Se assim não se entendei, acabaiemos poi banalizai o dano 

moial, ensejando ações indiciais em busca de indenizações pelos mais limais aboiiecimentos. 

(TJSP; APL 7309000-9; Ac. 3406202; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Gilberto Dos Santos; Julg. 11/12/2008; DJESP 14/04/2009) 

 

233. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE CHAMADAS INTERURBANAS 

SUPOSTAMENTE ADVINDAS DO TERMINAL TELEFÔNICO INSTALADO NA SEDE DA APELADA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO E REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA. INOCORRÊNCIA. 

Demandante que pleiteia apenas indenização por dano moral supostamente ocasionado pelos 

transtornos havidos com a solução da controvérsia pela via administrativa. Presente o interesse 

de agir. Preliminar afastada PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Cobrança de chamadas 

interurbanas supostamente advindas do terminal telefônico instalado na sede da apelada. 

Ilegitimidade passiva da Telesp. Matéria objeto de decisão saneadora contra a qual não houve 

recurso. Preclusão. Não conhecimento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa. Cobrança de 

chamadas interurbanas supostamente advindas do terminal telefônico instalado na sede da 

apelada. Ausência de comprovação acerca do aparelho que originou as ligações -Defeito na 

prestação do serviço. Relação de consumo. Solidanedade. Responsabilidade objetiva da 

fornecedora e da empresa que se beneficiou com a contratação. Aplicação do previsto pelo art 

7º, parágrafo único, e arts 14, 18, 20 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. 

Inexigibihdade dos débitos. Necessidade de repetição dos valores indevidamente pagos. 

Recursos não providos. (TJSP; APL 7185174-8; Ac. 3496506; São Paulo; Décima Sétima Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Pastore Filho; Julg. 04/02/2009; DJESP 24/03/2009) 



Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, 

apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: 

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou 

publicidade; 

Normas correlatas: artigo 84 desta lei 

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; 

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, 

monetariamente atualizada, e a perdas e danos. 

 

Julgados 

234. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. PLANO PRÉ-PAGO. RECARGA CELULAR COM PROPOSTA PROMOCIONAL À 

CONSUMIDORA. Descumprimento da oferta pela fornecedora Impossibilidade Propaganda 

anunciada que vincula o contrato. Inteligência dos artigos 30 e 35 da Lei nº 8.078/90. Danos 

morais. Inocorrência. Aborrecimento corriqueiro que não gerou prejuízo ou constrangimento 

passíveis de reparação. Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP; APL 990.09.254046-7; 

Ac. 4204199; Franca; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Andreatta Rizzo; Julg. 

18/11/2009; DJESP 08/01/2010) 

 

235. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APLICABILIDADE DO CDC. DIREITO DE INFORMAÇÃO. I. Aplica-se o 

código de proteção e defesa do consumidor aos contratos bancários, na esteira do 

entendimento da súmula nº 297 do STJ. Precedente do STF. II. Possuem os consumidores o 

direito de receber informações adequadas, claras e precisas acerca dos produtos e dos serviços 

ofertados (arts. 6º, inciso III, 31 e 35 do CDC). Recurso conhecido e não provido. Sentença 

confirmada. (TJCE; AC 2000.0013.1872-2/0; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Edite Bringel 

Olinda Alencar; DJCE 13/08/2009) 

 

236. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. OFERTA PELO FORNECEDOR. 

VINCULAÇÃO. RESOLUÇÃO DA AVENÇA. Toda informação ou publicidade vincula o fornecedor e 

integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o fornecedor solidariamente 

responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). 

Comprovada a realização da oferta e o seu não cumprimento, o consumidor tem direito de 

resolver o contrato e receber as quantias pagas, monetariamente atualizada, acrescida de 

perdas e danos, conforme dispõe o art. 35, III da Lei nº 8.078/90. (TJMG; APCV 

1.0024.06.229506-8/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio 

Marques; Julg. 10/09/2009; DJEMG 29/09/2009) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.06.229506-8/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 10/09/2009; DJEMG 

29/09/2009). EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO DE 

CONSÓRCIO - OFERTA PELO FORNECEDOR - VINCULAÇÃO - RESOLUÇÃO DA AVENÇA. 

Toda informação ou publicidade vincula o fornecedor e integra o contrato que vier a 



ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o fornecedor solidariamente responsável pelos 

atos de seus prepostos ou representantes autônomos (art. 34 do CDC). Comprovada a 

realização da oferta e o seu não cumprimento, o consumidor tem direito de resolver o 

contrato e receber as quantias pagas, monetariamente atualizada, acrescida de perdas 

e danos, conforme dispõe o art. 35, III da Lei nº 8.078/90. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.06.229506-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): RONALDO 

PENNA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): MULTIMARCAS ADM CONSÓRCIO LTDA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO. Belo Horizonte, 10 de setembro de 2009. DES. 

TIBÚRCIO MARQUES – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. TIBÚRCIO 

MARQUES: VOTO – RELATÓRIO: Trata-se de apelação interposta à sentença que, nos 

autos da ação declaratória movida por RONALDO PENA, FLAVIANA SANTOS DE 

MORAES e RICARDO VIEIRA DE AMORIN em face MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para 

condenar a ré a ressarcir os autores dos valores efetivamente pagos, retida a taxa de 

administração, taxa de seguro em grupo, tarifas bancárias, multa e juros de mora e a 

multa penal rescisória. Na sentença (f.224-227), entendeu o juiz de primeiro grau que 

não restou demonstrada a alegação de propaganda enganosa, pois o contrato de 

consórcio explica as diversas formas de contemplação. No tocante ao pedido de 

rescisão contratual, afirmou que, diante da inadimplência dos autores, os contratos 

foram resolvidos automaticamente. Asseverou também que inexistem danos morais. 

Inconformado, o autor interpôs apelação (f.229-233) alegando que a prova oral 

demonstrou a existência de propaganda enganosa, consistente em garantir a 

contemplação mediante lance de 30%. Por fim, postula o provimento do recurso para 

que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. Nas contrarrazões (f.236-241), o 

réu sustenta, em apertada síntese, que a relação contratual foi nítida e transparente e 

que agiu com boa-fé. Aduz ainda que inexistiu dano moral. Por fim, requer que seja 

negado provimento ao recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 

da apelação. As partes celebraram contrato de consórcio. Os consorciados, ora 

apelantes, aduzem que houve promessa de contemplação pelo vendedor da apelada, 

nos seguintes termos: havendo oferta de 30%, no primeiro sorteio, já haveria o 

recebimento da carta de crédito contratada. Ao impugnar tais fatos, a apelada aduz 

que não ocorreu propaganda enganosa. Com efeito, apurar a ocorrência de promessa 

ou oferta não cumprida pela entidade de consórcios constitui o ponto central da 

presente demanda. Inicialmente, insta ressaltar que a relação jurídica entre os 

litigantes é de consumo, uma vez que os apelantes celebraram contrato de consórcio 

na posição de destinatário final fático e econômico (art. 2º, caput do CDC), ao passo 

que a recorrida caracteriza-se como fornecedora nos termos do art. 3º da Lei nº 

8.078/90. Assim, convém registrar que toda informação ou publicidade vincula o 

fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado (art. 30 do CDC), sendo o 

fornecedor solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes 

autônomos (art. 34 do CDC). Antes de adentrar as particularidades do caso concreto, 

cabe observar que a comprovação de diálogos e promessas efetuados por vendedores 

é de difícil comprovação, embora tal postura seja suficientemente aferível no mercado 

de consumo dos centros urbanos. Ao analisar determinado contrato, o magistrado não 

pode olvidar das práticas comumente constadas na vida em sociedade, sob pena de 

proferir julgamento distante da realidade daquela encontrada atualmente. Todavia, 

também lhe é vedado chegar a uma ilação apenas com base nas situações vivenciadas 



pela maioria da população. Por tal motivo, cabe ao juiz examinar as nuances do 

conflito de interesses, mas levando em consideração as experiências constatadas no 

convívio social. No caso sob julgamento, em depoimento pessoal (f. 164), o autor 

Ronaldo Penna afirmou o vendedor "garantiu se houvesse lance de 30%, já na primeira 

reunião, eu seria sorteado". A promessa de contemplação, logo nas primeiras reuniões 

mensais, foi confirmada pelo depoimento testemunhal, senão vejamos. A testemunha 

Aldairez Baonfim Silva afirmou que: "Eu também tive uma cota de consórcio com a 

empresa ré. (...) Então um vendedor de nome Leonardo da empresa ré me ligou e falou 

que se eu desse 30% do valor do veículo no primeiro lance eu seria contemplada." (f. 

166). A testemunha André Diniz Cardoso, que estava presente no momento da 

promessa enganosa, disse que: "estava junto da Flaviana quando o vendedor da 

empresa ré, inclusive um Sr. De nome Matusalém, ofereceram a ela o consórcio, 

dizendo que se pagasse determinada importância, na primeira ou na segunda vez ela 

seria sorteada e receberia a carta de crédito." (f. 182). A promessa de contemplação no 

primeiro sorteio é um instrumento muito utilizado pelos vendedores de consórcio, 

como meio de aliciar consumidores a celebrar o contrato. Na espécie em exame, 

constata-se que tal prática foi adotada pela apelada, haja vista que, além da 

comprovação pelos depoimentos transcritos, o elevado número de vítimas (nove, 

conforme boletim de ocorrência de f. 48) enuncia a ocorrência da irregularidade. O 

fato de nove vítimas terem se dirigido à Polícia Militar para lavrar a ocorrência não 

pode ser desprezado no julgamento. Tal situação, aliada à prova oral indicada e pelos 

demais documentos juntados aos autos, faz emergir a conclusão de que ocorreu, 

efetivamente, a oferta de contemplação nos primeiros sorteios. Logo, realizada a 

oferta de imediata contemplação e não cumprida pela apelada, têm os apelante o 

direito de resolver o contrato e receber as quantias pagas, monetariamente 

atualizadas, acrescida de perdas e danos, conforme dispõe o art. 35, III, da Lei nº 

8.078/90. Relativamente às perdas e danos, cabe aos prejudicados comprovar os 

prejuízos advindos do inadimplemento contratual. Examinando o processo, inexiste 

prova dos danos materiais. Na inicial, foi indicado como dano material as prestações 

pagas pelos consumidores. Entretanto, estas parcelas não constituem dano material, 

porquanto serão objeto de restituição, nos termos do art. 35, III, do CDC. No tocante ao 

dano moral, melhor sorte não socorre aos apelantes, uma vez que o aborrecimento 

decorrente da promessa de contemplação não cumprida não se confunde com o dano 

moral que, por sua vez, requer uma violação a integridade psico-física. Ante o exposto, 

DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para condenar a apelada a ressarcir os 

recorrentes dos valores efetivamente pagos, sem qualquer dedução, corrigidos 

monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma da sentença. Mantenho os 

ônus sucumbenciais previstos na sentença. Custas recursais à razão de 50% para cada 

polo do litígio, ressalvada a suspensão da exigibilidade em favor dos apelantes, nos 

termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO. SÚMULA: DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0024.06.229506-8/001 

 

237. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. PROPAGANDA NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE 

UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DO CONSÓRCIO PARA QUITAÇAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. 

NEGATIVA POR OCASIÃO DA CONTEMPLAÇÃO. RECONHECIMENTO DO EFEITO VINCULANTE DA 

PROPOSTA COMO PRÉ-CONTRATO. Autora que, após a sentença, quitou o financiamento 

imobiliário. Acolhimento do pedido alternativo deduzido na inicial, em sede de embargos de 

declaração. Possibilidade. Fato novo, mas não desconhecido da parte requerida, que dele se 



defendeu pontualmente. Nulidade da sentença não configurada. RESCISÃO DO PACTO. 

POSSIBILIDADE. ART. 35, III, DO CDC. Caso concreto em que é devida a imediata e integral 

restituição dos valores pagos pelo consorciado. Culpa do Consórcio pelo não cumprimento do 

contrato. A alegada existência de óbice pelo Banco Central não justifica o ilícito praticado pelo 

requerido ao oferecer ao público produto que não poderia disponibilizar. DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO. O dano moral, suscetível de indenização, é aquele especialmente grave, que 

atinge direta e profundamente a essência do ser humano, causando-lhe abalo. Hipótese que 

configura simples mora no cumprimento da obrigação, não autorizando o deferimento da 

indenização reclamada. PERDA DA CHANCE. LUCROS CESSANTES. DESACOLHIMENTO. Lucros 

cessantes pela alegada perda da chance que não autoriza indenização material outra, além 

daquela pré-fixada pelas partes no instrumento contratual. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

Majoração. Descabimento. APELOS DESPROVIDOS. (TJRS; AC 70028954923; Porto Alegre; 

Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. José Aquino Flôres de Camargo; Julg. 07/10/2009; DJERS 

30/11/2009; Pág. 81) 

 

238. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. Descumprimento dos termos da 

oferta pela ré, ao cobrar valores superiores pelo pacote promocional. Verossimilhança da 

versão inicial. Fornecedora que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na inicial. Direito do consumidor de 

exigir o cumprimento forçado da oferta. Exegese do art. 35, I, do CDC. Danos morais 

caracterizados. Recurso desprovido. (TJRS; RCív 71002173847; Passo Fundo; Terceira Turma 

Recursal Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 12/11/2009; DJERS 19/11/2009; Pág. 281) 

 

239. TELEFONIA. Declaração de inexistência de dívida. Reparação de danos morais. Cobranças 

indevidas, em desacordo com as condições do plano promocional ofertado ao consumidor. 

Direito do consumidor de exigir o cumprimento forçado da oferta (art. 35, I, do CDC). 

Declaração de inexigibilidade dos valores cobrados em excesso. Situação que culmina com a 

inclusão do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. Danos morais in re ipsa. Recurso 

desprovido. (TJRS; RCív 71002114288; Alvorada; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. 

Eugênio Facchini Neto; Julg. 29/10/2009; DJERS 06/11/2009; Pág. 265) 

 

240. CONSUMIDOR. Aquisição de veículo zero quilômetro, na vigência de promoção que conferia 

desconto no valor final do bem a funcionários da montadora. Bônus não concedido 

integralmente ao adquirente. Descumprimento da oferta por parte da fornecedora. Direito do 

consumidor de exigir-lhe o cumprimento forçado. Art. 35, I, do CDC. Recurso provido. (TJRS; RCív 

71002113934; Esteio; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 

29/10/2009; DJERS 06/11/2009; Pág. 265) 

 

241. CONSUMIDOR. Falha na entrega do produto. Verossimilhança da versão inicial. Fornecedora 

que não se desincumbe do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos 

ou extintivos do direito alegado na inicial. Direito do consumidor de exigir o cumprimento 

forçado da oferta. Exegese do art. 35, I, do CDC. Recurso provido. (TJRS; RCív 71002105641; Rio 

Grande; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 29/10/2009; DJERS 

06/11/2009; Pág. 262) 

 

242. COMINATÓRIA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. Aquisição de aparelho celular por preço promocional. 

Fornecedora que se nega a entregá-lo, sob a alegação de que houve equívoco no valor 

anunciado. Relação de consumo. Oferta vinculativa. Direito do consumidor de exigir-lhe o 

cumprimento forçado. Exegese dos artigos 30 e 35, inciso I, do CDC. Consolidação da multa 

cominatória, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Recurso da ré parcialmente provido. 



(TJRS; RCív 71001957885; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina 

Angonese Spengler; Julg. 07/10/2009; DJERS 16/10/2009; Pág. 205) 

 

 

a. Integra do Acórdão: COMINATÓRIA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. AQUISIÇÃO DE 

APARELHO CELULAR POR PREÇO PROMOCIONAL. FORNECEDORA QUE SE NEGA A 

ENTREGÁ-LO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE EQUÍVOCO NO VALOR ANUNCIADO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. OFERTA VINCULATIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR DE EXIGIR-

LHE O CUMPRIMENTO FORÇADO. EXEGESE DOS ARTIGOS 30 E 35, INCISO I, DO CDC. 

CONSOLIDAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM 

CAUSA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito integrantes da Segunda Turma 

Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à 

unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do 

julgamento, além da signatária (Presidente), os eminentes Senhores Dr. Afif Jorge 

Simoes Neto e Dra. Fernanda Carravetta Vilande. Porto Alegre, 07 de outubro de 2009. 

DRA. VIVIAN CRISTINA ANGONESE SPENGLER, Relatora. RELATÓRIO (Oral em Sessão.) 

VOTOS: Dra. Vivian Cristina Angonese Spengler (RELATORA). Quanto ao 

reconhecimento do direito do autor ao cumprimento da oferta veiculada pela 

demandada, a sentença atacada é de ser mantida por seus próprios fundamentos, na 

forma do art. 46, da Lei 9099/95, segunda parte, que assim dispõe: “Se a sentença for 

confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.” 

Questão similar já foi examinada pela 3ª Turma Recursal, no RI n.º 71001566504, 

razão pela qual peço vênia para transcrever o voto do eminente colega Eugênio 

Facchini Neto: No que se refere à obrigação da demandada de cumprir a oferta, vai 

mantida a sentença. É incontroversa a veiculação da promoção pela requerida, que 

anunciou em seu site de vendas na Internet o computador com as seguintes 

especificações: 6230 Dual Core 320Gb 1G DVD/RW Vista HP + LCD 19 Samsung, pelo 

preço de R$ 822,20, acrescido de frete. Segundo constou do anúncio, o preço original 

do produto era de R$2.499,00, havendo desconto de R$ 1.676,80 (fl. 34). Tratando-se 

de relação de consumo, a oferta possui força vinculativa. A veiculação de informação e 

publicidade de produtos ou serviços em qualquer meio de comunicação obriga o 

fornecedor, integrando o contrato. Em caso de recusa ao cumprimento da oferta, ao 

consumidor assistirá o direito de exigir-lhe o cumprimento forçado. Essa a exegese dos 

artigos 30 e 35, I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Pretende a 

requerida eximir-se de dever de cumprir a oferta, alegando que proveio de erro crasso, 

facilmente perceptível pelo leigo, além de ter sido sanado em lapso razoável, através 

da cessação da veiculação da oferta. Invoca os princípios da boa-fé e equilíbrio que 

devem reger todo e qualquer contrato, inclusive as relações de consumo. De fato, não 

se olvida que a força vinculativa da oferta nas relações de consumo faz parte de um 

sistema jurídico e, como tal, não pode ser interpretado isoladamente, mas sim como 

parte integrante de um todo, em harmonia com os demais princípios aplicáveis à 

disciplina contratual, dentre os quais o equilíbrio e a boa-fé, além da vedação do 

enriquecimento sem causa. No caso concreto, entretanto, não vejo violados tais 

preceitos, de modo que prevalece o dever da requerida de dar cumprimento à oferta 

veiculada, consoante a previsão contida no CDC. As condições da oferta não dão 

margem à interpretação ventilada pela ré, de que tenham os consumidores agido de 

má-fé, tentando obter vantagem indevida através da aquisição de produto a preço vil, 

que sabidamente não poderia corresponder às especificações da mercadoria, a não ser 

por um erro da fornecedora. É verdade que o computador possui uma configuração 



avançada, e que o preço pelo qual foi anunciado é bastante atrativo, correspondente a 

computadores bem mais singelos. O desconto ofertado pela ré, segundo a informação 

contida no próprio site, corresponderia à aproximadamente 70% do valor do produto. 

Ora, um desconto em tal patamar não é de todo despropositado, sendo do 

conhecimento comum aplicação de descontos em patamares bastante similares 

quando da realização de grandes liquidações por lojas de departamentos, largamente 

veiculadas nos mais diversos meios de comunicação. Como se vê, não é fantasiosa a 

conclusão de que poderia ter havido uma promoção em tais termos, o que por si só 

afasta a alegação de má-fé dos consumidores aventada pela ré. Embora alegue a 

demandada que o preço praticado está muito aquém do mínimo do mercado – coisa 

que, no entanto, não provou – muitas vezes, quando se pretende liquidar estoques, 

fornecedores lançam mão de tais práticas de vendagem, comercializando produtos por 

preços de custo. Importante que se pondere, ainda, que não há como presumir que o 

consumidor seja conhecedor exímio acerca das especificações do microcomputador 

anunciado, capaz de distinguir que se tratasse de um produto de altíssima qualidade, 

com preço irrisório. Para grande parte dos consumidores potenciais de tais produtos, 

não são feitas tais distinções. O maior atrativo é o de obter um computador novo, 

moderno, a preço baixo. Nada há de concreto no caso dos autos a denotar que não 

fosse esse o caso dos demandantes. Feitas tais ponderações, não há motivos para se 

afastar a vinculação da oferta de consumo no caso concreto, devendo ser mantida por 

seus próprios fundamentos a decisão que condenou a ré a fornecer os computadores 

aos demandantes, tal qual anunciados. No presente caso, a demandada ofereceu um 

celular Sony Ericsson W580 White – GSM, pelo valor de R$ 299,00. Conforme já 

analisado pelo julgador de primeiro grau, o preço anunciado na propaganda não se 

mostra irrisório, mas compatível com o mercado atual no que concerne à venda de 

aparelhos celulares. Portanto, correta a decisão que reconheceu o dever da 

demandada em cumprir os termos da oferta, ficando obrigada a entregar o produto ao 

autor, sob pena de multa diária. Saliento que embora a demandada alegue já ter 

devolvido o valor ao autor, não apresentou prova nesse sentido. Além disso, a ré 

apresentou petição posterior ao recurso sustentando a impossibilidade de cumprir a 

obrigação imposta na decisão, sob a alegação de que não possui no momento o item 

em questão. Ora, o fato de não possuí-lo no momento não justifica a não entrega. 

Havendo o produto no mercado, o problema poderia ter sido facilmente resolvido pela 

demandada através da aquisição do aparelho e posterior repasse ao autor, razão pela 

qual não há que se falar em afastamento da multa imposta para o caso de 

descumprimento. Contudo, merece provimento o recurso quanto à necessidade de 

redução do valor da multa. Quanto ao tópico, permite o art. 461, § 6º, do CPC, que o 

juiz, mesmo de ofício, modifique o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique 

que se tornou insuficiente ou excessivo. Nesta esteira as decisões do STJ – 3ª Turma, no 

Resp 705914, onde foi relator o Ministro Gomes de Barros, e 5ª Turma, no Resp 

708.290, relator o Min. Arnaldo Esteves – no sentido de que A Multa poderá, mesmo 

depois de transitada em julgado a sentença, ser modificada, para mais ou para menos, 

conforme seja insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor da astreinte 

não faz coisa julgada material, pois pode ser revista mediante a verificação de 

insuficiência ou excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada justifica a 

redução. E mais, decidiu a 2ª Turma do mesmo pretório, no Resp. 776.922, relatora 

Min. Eliana Calmon que, Não obstante inexistir previsão expressa, o magistrado pode 

sobrestar ou suspender a pena imposta, ainda que sem requerimento da parte. 

Inteligência do art. 461 do CPC. No caso dos autos, o valor diário de R$ 200,00 é 

razoável, porém não foi determinada a sua consolidação. Assim, entendo por 



consolidá-la em 15 dias, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor. Voto, pois, 

pelo PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA DEMANDADA a fim de consolidar o valor 

da multa pelo descumprimento da obrigação em R$ 3.000,00. Sem sucumbência, na 

exegese do art. 55 da Lei 9.099/95. Dr. Afif Jorge Simoes Neto - De acordo com o 

Relator. Dra. Fernanda Carravetta Vilande - De acordo com o Relator. DRA. VIVIAN 

CRISTINA ANGONESE SPENGLER - Presidente - Recurso Inominado nº 71001957885, 

Comarca de Porto Alegre: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME." Juízo de 

Origem: 7.JUIZ.ESPECIAL CIVEL REG PETROPOLIS PORTO ALEGRE - Comarca de Porto 

Alegre 

 

243. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DANO MORAL. PLANOS PROMOCIONAIS. 

DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RÉ, AO DEIXAR DE CONCEDER À PARTE AUTORA OS 

CRÉDITOS PROMOCIONAIS A QUE FAZIA JUS. DIREITO DE EXIGIR O CUMPRIMENTO FORÇADO 

DA OFERTA. ART. 35, I, DO CDC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO 

ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA EM RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas 

às situações de efetiva violação da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o 

instituto. Assim, somente nos casos em que houver afronta aos direitos inerentes à 

personalidade é que se há de reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de 

descumprimento contratual em relação de consumo não o configuram, como é o caso dos 

autos. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS; RCív 71002085538; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal 

Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 24/09/2009; DJERS 01/10/2009; Pág. 167) 

 

a. Integra do Acórdão. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DANO MORAL. PLANOS 

PROMOCIONAIS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA RÉ, AO DEIXAR DE 

CONCEDER À PARTE AUTORA OS CRÉDITOS PROMOCIONAIS A QUE FAZIA JUS. DIREITO 

DE EXIGIR O CUMPRIMENTO FORÇADO DA OFERTA. ART. 35, I, DO CDC. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO, INERENTE À VIDA EM 

RELAÇÃO. Os danos morais estão relacionados apenas às situações de efetiva violação 

da dignidade da pessoa humana, sob pena de se banalizar o instituto. Assim, somente 

nos casos em que houver afronta aos direitos inerentes à personalidade é que se há de 

reconhecê-los. Os meros incômodos decorrentes de descumprimento contratual em 

relação de consumo não o configuram, como é o caso dos autos. RECURSO 

DESPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de 

Direito integrantes da Terceira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do 

Estado do Rio Grande do Sul, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os eminentes Senhores 

Dr. João Pedro Cavalli Júnior e Dr. Jerson Moacir Gubert. Porto Alegre, 24 de setembro 

de 2009. DR. EUGÊNIO FACCHINI NETO, Relator. RELATÓRIO. Trata-se de ação 

cominatória cumulada com pedido de reparação de danos morais. Narra o autor ser 

usuário dos serviços de telefonia celular prestados pela ré, na modalidade pré-paga. 

Diz que aderiu a uma promoção cuja vantagem consistia na realização de chamadas 

para telefones da mesma operadora ao custo de R$ 0,06 o minuto. A fornecedora, 

porém, não cumpriu o avençado. Diz ter mantido diversos contatos com a ré na 

tentativa de resolver o problema, sem êxito. Pede, assim, a condenação da requerida 

ao cumprimento da promoção, concedendo ao autor a tarifa promocional, e ao 

pagamento de uma indenização por danos morais, a ser arbitrada pelo juízo. Em sua 

contestação, a requerida argumenta, preliminarmente, com o cerceamento de defesa, 

em virtude do fato de o autor não ter fornecido dados pessoais como CPF, RG ou 

número da linha, impossibilitando a identificação correta do cliente e impedindo a ré 

de defender-se dos fatos articulados na inicial. No mérito, argumenta com o 



cumprimento da oferta e diz que a hipótese dos autos não dá azo ao reconhecimento 

de danos morais. Sobreveio sentença de parcial procedência do pedido, para condenar 

a ré ao cumprimento da promoção, sob pena de multa. Recorre unicamente o autor, 

insistindo no pedido de reparação de danos morais. VOTOS. Dr. Eugênio Facchini Neto 

(RELATOR). É caso de manutenção da sentença, pelos seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 46, última parte, da Lei 9.099/95, uma vez que bem apreciou as 

questões controvertidas e deu o correto deslinde ao litígio. A questão afeita à 

obrigação da operadora de telefonia em disponibilizar os créditos em ligações 

promocionais ao demandante resta pacificada, na ausência de recurso da ré. A 

matéria devolvida à apreciação diz unicamente com a pretensão do consumidor à 

obtenção de reparação de danos morais, pleito desacolhido na origem. O autor, 

alegando o descumprimento dos termos do contrato pela operadora de telefonia, que 

não concedeu os bônus promocionais a que o cliente fazia jus, pleiteia a condenação 

da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Vê-se assim, que a conduta 

supostamente ilícita que é imputada à ré cinge-se ao descumprimento do contrato 

firmado entre as partes. Ocorre que, decorrência desse fato, do qual não se nega 

emanarem aborrecimentos, a parte autora não aponta terem decorrido maiores 

conseqüências, que não a própria frustração que lhe é inerente. Danos morais, como 

regra, devem ser utilizados como instrumento de responsabilidade civil extracontratual 

ou aquiliana, ainda que modernamente se perceba um declínio da importância da 

clássica distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual. Em matéria de 

responsabilidade contratual, a concessão de danos morais somente deve ser deferida 

em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que indiquem violação de 

direitos da personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana, grave 

desconsideração para com a pessoa do outro contratante, ou ainda situações 

recorrentes (litígios de massa), a sugerir a invocação da função dissuasória da 

responsabilidade civil. No caso dos autos, a situação não ultrapassa os meros 

incômodos, inerentes à vida cotidiana e, por isso mesmo, impassíveis de indenização 

por dano à esfera pessoal. Se não houve a concessão dos créditos promocionais ao 

cliente, ao que estava contratualmente obrigada a ré, a solução consiste, tal qual 

decidido na origem, em condenar a fornecedora a fornecer tais créditos ao autor, mas 

não dá azo à reparação por danos morais. Em realidade, tendo o requerente suportado 

apenas os inconvenientes normais e inerentes à espécie, não vejo como se possa 

reconhecer o alegado dano moral, sob pena de banalização do instituto. VOTO, pois, 

por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença recorrida por seus 

fundamentos. Suportará o recorrente os ônus sucumbenciais, fixados os honorários 

advocatícios em 20% sobre o valor atribuído à causa. A exigibilidade de tais ônus, 

contudo, fica condicionada ao implemento das condições previstas no art. 12 da Lei 

1.060/50. Dr. João Pedro Cavalli Júnior - De acordo com o Relator. Dr. Jerson Moacir 

Gubert - De acordo com o Relator. DR. EUGÊNIO FACCHINI NETO - Presidente - Recurso 

Inominado nº 71002085538, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. UNÂNIME." Juízo de Origem: 4.JUIZADO ESPECIAL CIVEL PORTO ALEGRE - 

Comarca de Porto Alegre 

 

244. COMINATÓRIA. COMÉRCIO ELETRÔNICO. Aquisição de televisão por preço promocional. 

Fornecedora que se nega a entregá-la, sob a alegação de que houve equívoco no valor 

anunciado. Relação de consumo. Oferta vinculativa. Direito do consumidor de exigir-lhe o 

cumprimento forçado. Exegese dos arts. 30 e 35, I, do CDC. Redução do valor da multa 

cominatória, conforme permissivo do art. 461, § 6º, do CPC, por desproporcional, a fim de evitar 



enriquecimento sem causa. Recurso da ré parcialmente provido. (TJRS; RCív 71001938257; 

Bagé; Segunda Turma Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese Spengler; Julg. 

09/09/2009; DJERS 18/09/2009; Pág. 173) 

 

245. CONSUMIDOR. TELEFONIA. GVT. PLANO UNIQUE. PROPAGANDA IMPRECISA. CUMPRIMENTO 

FORÇADO DE OFERTA. QUESTÃO PROBATÓRIA. Uma vez que os termos imprecisos da 

propaganda veiculada (fl. 06) poderiam induzir o consumidor à ideia equivocada de que no 

valor anunciado de R$ 49,90 estaria incluída, além do acesso à Internet, também a franquia do 

telefone, deve a fornecedora cumprir forçadamente a oferta, nos termos do art. 35, inc. I, do 

CDC, bem como restituir os valores cobrados além desse patamar. Sentença confirmada pelos 

próprios fundamentos. Recurso desprovido. Unânime. (TJRS; RCív 71001926948; Pelotas; 

Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. João Pedro Cavalli Júnior; Julg. 27/08/2009; DJERS 

04/09/2009; Pág. 187) 

 

246. CONSUMIDOR. VINCULATIVIDADE DA OFERTA. Veiculação de anúncio de venda de cama por 

preço promocional. Pedido de compra pelo preço ofertado não atendido. Força vinculativa da 

oferta. Direito da consumidora de exigir o cumprimento forçado. Inteligência dos arts. 30 e 35, I, 

do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJRS; RCív 71001886076; Capão da Canoa; 

Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Afif Jorge Simões Neto; Julg. 03/06/2009; DOERS 

12/06/2009; Pág. 188) 

 

 

a. Integra do Acórdão. CONSUMIDOR. Vinculatividade da oferta. VEICULAÇÃO DE 

ANÚNCIO DE VENDA DE CAMA POR PREÇO PROMOCIONAL. PEDIDO DE COMPRA PELO 

PREÇO OFERTADO NÃO ATENDIDO. FORÇA VINCULATIVA DA OFERTA. DIREITO DA 

CONSUMIDORA DE EXIGIR O CUMPRIMENTO FORÇADO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30 E 

35, I, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, 

relatados e discutidos os autos. Acordam os Juízes de Direito integrantes da Segunda 

Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, à 

unanimidade em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Participaram do julgamento, 

além do signatário, as eminentes Senhoras Dr.ª Leila Vani Pandolfo Machado 

(Presidente) e Dra. Vivian Cristina Angonese Spengler. Porto Alegre, 03 de junho de 

2009. AFIF JORGE SIMOES NETO, Relator. RELATÓRIO: Trata-se de analisar Recurso 

Inominado interposto pela ré, Globex Utilidades S/A, em razão de inconformidade com 

a sentença de primeiro grau que determinou que a ré fornecesse à autora, Marisa da 

Silva Barcellos, o produto anunciado em jornal, ou outro de igual qualidade, ou 

superior, pelo preço ofertado. Sustenta, nas razões recursais, que a oferta não 

vinculava terceiros, pois era imprecisa e incorreta, bem como que a autora não 

comprovou interesse na aquisição do produto dito como em oferta. Sem a 

apresentação das contra-razões, subiram os autos para julgamento por esta relatoria. 

É o relatório sucinto. VOTOS: Dr. Afif Jorge Simoes Neto (RELATOR). A sentença 

recorrida merece ser confirmada, por seus próprios fundamentos, na forma do 

disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95. Em respeito às razões recursais, cumpre tecer 

outras considerações. A parte ré ofertou o bem por um preço atrativo; no entanto, não 

oportunizou a venda pelo referido valor. Não se trata de configuração de propaganda 

enganosa, mas sim, de oferta, onde a fornecedora está se recusando a cumpri-la, nos 

termos dos artigos 30 e 35, I, do CDC. A sustentação da ré de que a oferta apresentada 

era imprecisa e incorreta, principalmente no que tange à quantidade do produto e, 

assim, impossibilitava a vinculação a terceiros, não merece acolhimento. Ora, se o 

anúncio promocional não possuía o escopo de vincular terceiros, ou seja, de aguçar a 



vontade de consumo dos cidadãos, e propiciar um negócio jurídico de compra e venda, 

qual é a sua finalidade? O anúncio promocional foi claro ao conter o valor a ser pago e 

o montante que seria economizado pelos consumidores (fl. 04). E, também, é dever da 

anunciante fornecer todas as informações quanto às qualidades e quantidades dos 

produtos. Ademais, não é crível aceitar a existência de equívoco na promoção, pois se 

assim fosse, a oferta anunciada teria sido retirada de circulação. Por derradeiro, 

ressalto que é inconteste a pretensão da autora em adquirir o produto, pois, se assim 

não fosse, não teria relatado os fatos que originaram o ajuizamento da presente ação 

pretendendo justamente o cumprimento da oferta. Desta feita, correta a decisão 

singular que determinou que a ré fornecesse o produto anunciado ou outro de igual 

qualidade ou superior, pelo preço ofertado. Ante ao exposto, voto em NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão de primeiro grau, por seus próprios 

fundamentos. Custas pela recorrente. No entanto, deixo de condená-la ao pagamento 

de honorários advocatícios à parte adversa, ante a ausência de contra-razões. Dr.ª 

Leila Vani Pandolfo Machado (PRESIDENTE) - De acordo. Dra. Vivian Cristina Angonese 

Spengler - De acordo. DR.ª LEILA VANI PANDOLFO MACHADO - Presidente - Recurso 

Inominado nº 71001886076, Comarca de Capão da Canoa: "NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO. UNÂNIME." Juízo de Origem: 1. VARA CAPAO DA CANOA - Comarca de 

Capão da Canoa 

 

247. AÇÃO COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA POR PARTE DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. PRETENSÃO AO SEU CUMPRIMENTO FORÇADO, NOS TERMOS DO 

ART. 35, I, DO CDC, E À REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. FATOS CONSTITUTIVOS DO 

DIREITO DO AUTOR EVIDENCIADOS APENAS EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Não se coaduna com a experiência comum a possibilidade de adesão a um plano promocional 

que garanta ao consumidor utilizar gratuitamente o serviço, sem pagar sequer a assinatura 

mensal contratada. Fatos constitutivos do direito do autor não demonstrados, no ponto. No 

tocante aos bônus promocionais para ligações locais para telefones de mesma operadora, faz 

jus o autor ao seu recebimento, pois a ré não prestou esclarecimentos adequados sobre a 

necessidade de prévio cadastramento da promoção, levando o consumidor a crer que a 

concessão ocorresse automaticamente no momento da contratação dos serviços. Direito ao 

cumprimento forçado da oferta, nos termos do art. 35, I, do CDC. Danos morais não 

configurados. Hipótese de mero descumprimento contratual, sem ofensa a direitos da 

personalidade. (TJRS; RCív 71001940766; Porto Alegre; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. 

Eugênio Facchini Neto; Julg. 28/05/2009; DOERS 05/06/2009; Pág. 154) 

 

248. AÇÃO COMINATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OFERTA POR PARTE DA 

OPERADORA DE TELEFONIA. PRETENSÃO AO SEU CUMPRIMENTO FORÇADO, NOS TERMOS DO 

ART. 35, I, DO CDC. VERSÃO INVEROSSÍMIL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR NÃO 

EVIDENCIADOS. Não se coaduna com a experiência comum a possibilidade de adesão a um 

plano promocional que garanta ao consumidor a troca de seus três aparelhos celulares 

mensalmente, pelo período de um ano, o que equivaleria a disponibilizar ao cliente 36 

aparelhos num ano, de modelos à sua escolha, a um custo irrisório de R$ 10,00 por cada 

aparelho, quando se sabe que existem aparelhos celulares moderníssimos e de tecnologia 

avançada, que chegam a custar 100 vezes mais. Diante da excepcionalidade da versão 

apresentada pelo autor, a ele cumpria comprová-la cabalmente, ônus do qual não se 

desincumbiu. RECURSO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. (TJRS; RCív 

71001900075; Carazinho; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Eugênio Facchini Neto; Julg. 

30/04/2009; DOERS 08/05/2009; Pág. 143) 

 



249. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EDITORA GLOBO. ASSINATURA DE REVISTAS 

JUNTO COM A PROMOÇÃO CORRESPONDENTE A VOUCHER PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 

AÉREAS. INDISPONIBILIDADE DO VÔO POR FALÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE 

DA EDITORA POR FORÇA DO DIREITO CONSUMEIRISTA. PRÁTICA COMERCIAL. OFERTA. 

VINCULAÇÃO DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA 

REDIMENCIONADA. 1. Promoção de assinatura de revistas. Passagem aérea grátis para o 

assinante e com desconto para acompanhante. Vinculação da empresa à oferta veiculada. CDC. 

Inexistência de promessa de vantagem, mas vantagem real, consistente na entrega de um 

"vaucher", para troca por uma passagem de ida e volta. Falência da empresa transportadora 

eleita pela editora. Responsabilidade desta pelo cumprimento da obrigação contraída. Direito 

do consumidor de rescindir o contrato e pedir indenização por danos materiais e morais (CDC, 

art. 35). 2. Dano moral configurado diante da frustração dos autores em não mais poder contar 

com as passagens inicialmente prometidas em razão da má escolha da ré, bem como do seu 

desinteresse em resolver os problemas ocorridos sem qualquer culpa do consumidor. APELO 

PROVIDO. (TJRS; AC 70027342310; Guaíba; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Antônio 

Kretzmann; Julg. 26/03/2009; DOERS 06/05/2009; Pág. 31) 

 

250. CHEQUE. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

EMISSÃO EM CONSEQÜÊNCIA DE PUBLICIDADE ENGANOSA. Inteligência do art. 35, III, do 

Código de Defesa do Consumidor. Recurso desprovido. (TJSP; APL 7060273-8; Ac. 4016758; 

Americana; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Campos Mello; Julg. 

19/08/2009; DJESP 09/09/2009 

 

 

SEÇÃO III  

Da Publicidade 

Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal. 

Norma correlata: artigo 60 desta lei 

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em 

seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e 

científicos que dão sustentação à mensagem. 

Julgados 

251. DOIS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBOS OS RÉUS EM RAZÃO DE SUPOSTAS 

CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO ACÓRDÃO. Contrato de plano de saúde celebrado por servidora 

pública municipal com empresa conveniada do município do Rio de Janeiro, por força da 

instituição do plano de saúde do servidor municipal (pssm). Pagamento efetuado mediante 

descontos em contracheque. Adesão ao plano de saúde decorrente de propaganda veiculada 

pela operadora, relativa à oferta de cobertura gratuita ao dependente do servidor com até 59 

anos idade. Propaganda enganosa comprovada nos autos. Indução da consumidora a erro 

quanto ao limite de idade do dependente para fins de gratuidade da cobertura. Aplicação dos 

artigos 36 e 37, da Lei nº 8.078, de 1990. Dano moral configurado. Cabimento dos pedidos de 

rescisão do contrato e de restituição, em dobro, do indébito, na forma do parágrafo único do 



art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, ambos de responsabilidade da empresa operadora 

de saúde. Embargos de declaração opostos pelo segundo réu, que não merecem acolhida, 

porque inexistentes os vícios alegados. Verbas sucumbenciais que devem ser fixadas na forma 

do art. 23, do código de processo civil. Provimento do segundo recurso interposto, apenas para 

suprir omissão constante no dispositivo do acórdão. (TJRJ; APL 2008.001.64153; Décima Nona 

Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; Julg. 04/08/2009; DORJ 14/08/2009; Pág. 292) 

 

252. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO 

POSSESSÓRIA PROPOSTA PELA ARRENDADORA EM FACE DE ARRENDATÁRIO INADIMPLENTE, 

EM BUSCA DE SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO BEM ARRENDADO E A CONDENAÇÃO DO 

DEVEDOR AO PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA QUE, 

DANDO PELA PROCEDÊNCIA, DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO, CONSOLIDA NA 

ARRENDADORA A POSSE E A PLENA PROPRIEDADE DA COISA, TORNA DEFINITIVA A 

REINTEGRAÇÃO DECRETADA IN LIMINE LITIS, AFASTA COMPOSIÇÃO DE PERDAS E DANOS E NÃO 

CONDENA O SOLVENS AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS, CAPÍTULO QUE 

MOBILIZA A AUTORA, EM APELO. 1. Pressupondo o leasing o uso da coisa mediante pagamento 

mensal de contraprestação pelo arrendatário, uma vez resolvida a avença, por força de cláusula 

resolutiva expressa, esperar o pagamento das prestações vincendas, no caso obrigação não 

expressamente prevista no contrato, é prática abusiva por exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva (CDC, art. 36, V). 2. Conquanto se trate de vício desinfluente na 

solução do litígio em testilha, se a autora não pediu a condenação do devedor à composição de 

perdas e danos, a declaração da rescisão do contrato e muito menos a consolidação em suas 

mãos da posse e da plena propriedade do bem — o que, aliás, é descabido porque a ação não é, 

nem poderia ser, a de busca e apreensão do Decreto-Lei nº 911/69 — é ultra petita nesses 

capítulos a sentença recorrida, a qual merece reparo no dispositivo, pois, não tendo provido 

todos os pedidos, não deu pela respectiva e integral procedência, julgando-os, em verdade, 

procedentes em parte. 3. Desprovimento do apelo. Sentença a cujo dispositivo de ofício se 

imprime pequeno reparo. Unânime. (TJRJ; APL 2008.001.63989; Duque de Caxias; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; Julg. 12/05/2009; DORJ 05/06/2009; Pág. 117) 

 

253. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUJO PEDIDO É CUMULADO COM OS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de plano de saúde celebrado por servidora 

pública municipal com empresa conveniada do município do Rio de Janeiro, por força da 

instituição do plano de saúde do servidor municipal (pssm). Pagamento efetuado mediante 

descontos em contracheque. Adesão ao plano de saúde decorrente de propaganda veiculada 

pela operadora, relativa à oferta de cobertura gratuita ao dependente do servidor com até 59 

anos idade. Descontos indevidamente efetuados no contracheque da servidora a título de 

mensalidade do dependente, após este completar 59 anos de idade. Propaganda enganosa 

comprovada nos autos. Indução da consumidora a erro quanto ao limite de idade do 

dependente para fins de gratuidade da cobertura. Aplicação dos artigos 36 e 37, da Lei nº 

8.078, de 1990. Cabimento dos pedidos de rescisão do contrato e de restituição, em dobro, do 

indébito, na forma do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Dano 

moral configurado. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 2008.001.64153; Décima Nona Câmara 

Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; Julg. 14/04/2009; DORJ 05/06/2009; Pág. 214) 

 

a. Integra do Acórdão. DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL ORIGEM: 9ª VARA DE FAZENDA 

PÚBLICA DA CAPITAL. APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2008.001.64153. APELANTE: DEISE PASSOS 

CARREGOSA. APELADO 1: MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. APELADO 2: SEMEG SAÚDE 

LTDA. RELATOR: DES. DENISE LEVY TREDLER - Ação declaratória, cujo pedido é 

cumulado com os de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 



Contrato de plano de saúde celebrado por servidora pública municipal com empresa 

conveniada do Município do Rio de Janeiro, por força da instituição do Plano de Saúde 

do Servidor Municipal (PSSM). Pagamento efetuado mediante descontos em 

contracheque. Adesão ao plano de saúde decorrente de propaganda veiculada pela 

operadora, relativa à oferta de cobertura gratuita ao dependente do servidor com até 

59 anos idade. Descontos indevidamente efetuados no contracheque da servidora a 

título de mensalidade do dependente, após este completar 59 anos de idade. 

Propaganda enganosa comprovada nos autos. Indução da consumidora a erro quanto 

ao limite de idade do dependente para fins de gratuidade da cobertura. Aplicação dos 

artigos 36 e 37, da Lei nº 8.078, de 1990. Cabimento dos pedidos de rescisão do 

contrato e de restituição, em dobro, do indébito, na forma do Parágrafo único do art. 

42, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Provimento do 

recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 

2008.001.64153, entre as partes acima assinaladas, ACORDAM os Desembargadores 

que compõem a Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, por unanimidade de votos, em dar provimento à apelação, nos termos do voto 

da Desembargadora Relatora, como segue. Trata-se de ação de declaratória, cujo 

pedido é cumulado com os de repetição do indébito em dobro e de indenização por 

danos morais, ajuizada por DEISE PASSOS CARREGOSA, em face de SEMEG SAÚDE 

LTDA e MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Aduz a autora, em síntese, como causa de 

pedir, que foi compelida, na qualidade de servidora pública municipal, a aderir ao 

plano de saúde oferecido pela primeira ré; que no momento da adesão ao plano, 

conforme se extrai da propaganda de fl. 17, foi informada de que a inclusão de um 

dependente com até 59 anos de idade seria totalmente gratuita, com o que incluiu seu 

cônjuge; que, entretanto, passou a ser descontada em seu contracheque a quantia de 

R$210,00 (duzentos e dez reais), valor este que apenas seria devido quando seu 

dependente contasse com mais de 59 anos de idade e que, portanto, ocorreu vício na 

manifestação de sua vontade, em razão dos termos utilizados naquela propaganda. 

Assim, pleiteia a declaração de nulidade da cláusula contratual, que impõe a sua 

permanência no plano de saúde, a rescisão do contrato, bem como a restituição, em 

dobro, dos valores descontados a tal título, em seu contracheque, além da condenação 

dos réus ao pagamento de indenização pelos danos morais a que deram causa. 

Contestação da primeira ré, Semeg Saúde Ltda, a fls. 41/52. Sustenta, em resumo, que 

a autora aderiu ao plano de saúde, nos termos de Decreto Municipal nº. 23.593, 2003, 

de livre e espontânea vontade; que todas as condições do contrato foram amplamente 

divulgadas; que foram oferecidas outras duas seguradoras para a escolha dos 

servidores municipais e que inexiste dano moral indenizável, pelo que pleiteia a 

improcedência do pedido inicial. Contestação do segundo réu, Município do Rio de 

Janeiro, a fls. 69/81, em cuja peça arguiu preliminar de ilegitimidade passiva ad 

causam. No mérito, afirma que não houve qualquer vício na escolha, pela autora, do 

plano de saúde a que se vinculou e que são descabidos os alegados danos morais, pelo 

que requer o acolhimento da preliminar suscitada ou a improcedência do pedido. 

Sentença, a fls. 168/170, que julga improcedente o pedido inicial, com o que condena a 

autora ao pagamento das custas processuais (custas do processo e honorários 

advocatícios, estes últimos fixados em 5% do valor da causa para cada um dos réus), 

observado o disposto no art. 12, da Lei n°. 1.060, de 1950. Embargos de declaração 

opostos pela autora, a fls. 172/173, desprovidos, consoante a decisão de fl. 175. Apela 

a autora, a fls. 176/180. Sustenta, em resumo, que a relação jurídica estabelecida com 

a Semeg configura típica relação de consumo, sendo aplicável à espécie a regra do 

inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078, de 1990; que, entretanto, não foi deferida a 



inversão do ônus da prova a seu favor; que anexou todas as provas necessárias à 

comprovação de seu direito; que a publicidade enganosa veiculada pela Semeg 

encontra-se demonstrada através o folheto publicitário anexado à inicial, no qual 

consta a seguinte propaganda “1º Dependente até 59 anos Grátis”; que houve 

violação dos princípios da transparência e informação adequada; que no mês em que 

efetuado o desconto de R$210,00 não possuía margem consignável; que, portanto, de 

forma arbitrária o Município excluiu de seu contracheque o pagamento dos 

empréstimos que possuía, para incluir o desconto da mensalidade do plano de saúde, o 

que gerou a sua inadimplência perante as instituições financeiras credoras; que apenas 

no mês de março de 2005, após seis meses de desconto, a primeira ré verificou a 

inexistência de margem consignável para o pagamento da mensalidade do plano de 

saúde, efetuando, assim, a denúncia do contrato. Por essas razões, pleiteia a reforma 

da sentença com a procedência do pedido inicial. Contrarrazões da primeira ré, a 

fls.194/203, e do segundo réu, a fls. 184/193, que prestigiam o julgado. Manifestações 

do Ministério Público no primeiro e segundo graus, a fls. 205 e 210/214, 

respectivamente. A primeira, no sentido do desprovimento do recurso. A segunda, no 

sentido do seu provimento parcial, para o fim de determinar-se a restituição, em 

dobro, do indébito, na forma do Parágrafo único do art. 42, da Lei nº. 8.078, de 1990. É 

o relatório. Passo ao voto. Ab initio, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade 

passiva ad causam da municipalidade. Isto porque, objetiva a autora, dentre outras 

pretensões, a rescisão do contrato de plano de saúde que, na qualidade de servidora 

pública municipal, foi compelida a celebrar, por força da instituição do Plano de Saúde 

do Servidor Municipal (PSSM) pelo Município do Rio de Janeiro. É este, portanto, parte 

legítima para figurar no pólo passivo da presente ação. Ultrapassada a preliminar, 

passo ao exame do mérito. Com efeito, da análise dos autos extrai-se que aos 

24/05/2004 a autora, servidora pública municipal, aderiu ao plano de saúde da Semeg 

Saúde S/A, uma das três empresas conveniadas do Município, com pagamento a ser 

efetuado através descontos em seu contracheque. A opção pela SEMEG deu-se em 

virtude de propaganda veiculada pela empresa, pela qual oferecia como vantagem a 

cobertura gratuita ao dependente do servidor com até 59 anos idade, razão pela qual 

a autora incluiu como dependente o seu cônjuge, o qual contava com 58 anos no 

momento da adesão (fl. 62). Entretanto, no mês de setembro de 2004, quando o 

cônjuge da autora completou 59 anos de idade, iniciou-se o desconto de R$210,00 

(duzentos e dez reais) no contracheque da servidora, referente à mensalidade do 

dependente. Ocorre que, no mês seguinte, ao solicitar a suspensão dos descontos 

relativos ao dependente, assim como a exclusão deste do plano, a autora teve seu 

pedido negado sob o fundamento de que o prazo de fidelidade de 12 meses deveria ser 

respeitado. Releva notar que a enganosidade da propaganda veiculada pela SEMEG 

encontra-se comprovada através o folheto publicitário de fl. 17, em que consta a 

informação de que o plano de saúde do servidor seria pago pela Prefeitura e o do 

primeiro dependente ATÉ 59 ANOS seria GRÁTIS. Tal informação levou a autora a 

acreditar que o dependente com até 59 anos, INCLUSIVE, teria cobertura gratuita. Ora, 

como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça, a fl. 213, se a SEMEG “realmente 

tivesse a intenção de divulgar que estariam isentos os dependentes até completarem 

59 anos, o teria feito da mesma forma como consta na Resolução nº. 1.215, de 2005, 

da Secretaria Municipal de Administração, a fl. 64”, in verbis: “Para os dependentes 

com idade até 58 anos e 11 meses, a operadora SEMEG garante 100% (cem por cento) 

de desconto para um dependente na 1ª matrícula e para 2 dependentes na 2ª 

matrícula”. Assim, apesar da publicação no diário oficial do Município informando as 

condições de inclusão de dependentes e os respectivos valores (fl. 66), a propaganda 



veiculada pela SEMG gerou uma interpretação dúbia do contrato, induzindo a autora a 

erro quanto ao limite de idade do dependente para fins de gratuidade da cobertura. De 

acordo com o disposto no art. 37, da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor – CDC), é vedada toda publicidade enganosa ou abusiva. O artigo 36 do 

mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a publicidade deve ser veiculada de tal 

forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal. A tudo acresce 

o fato de que, ao verificar a inexistência de margem consignável para o pagamento do 

plano de saúde, o Município excluiu do contracheque da autora os descontos relativos 

a empréstimos por estes contratados em instituições financeiras, antes da adesão ao 

plano de saúde. Dessa forma, assiste razão à autora-apelante no que respeita aos 

pedidos de rescisão do contrato, bem assim de restituição, em dobro, dos valores 

indevidamente descontados em seu contracheque a título de mensalidade do 

dependente, conforme o disposto no Parágrafo único do art. 42, do CDC. No tocante ao 

alegado dano moral, tenho que estes restaram configurados na espécie, haja vista os 

constrangimentos e angústia experimentados pela autora, a qual além de sofrer 

descontos indevidos e inesperados, a título de plano de saúde, tornou-se inadimplente 

junto a instituições financeiras suas credoras, com as quais havia contratado 

empréstimos em data anterior àquela da adesão ao plano de saúde. Isto porque, ao 

verificar a inexistência de margem consignável para efetuar os descontos do plano de 

saúde, o Município, arbitrariamente, excluiu do contracheque da servidora os 

descontos relativos aos empréstimos contratados, conforme se verifica dos 

documentos de fls. 20/28. Quanto à fixação da verba indenizatória, deve a mesma ser 

arbitrada observando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que vêm 

sendo utilizados por iterativa jurisprudência, na espécie. O valor da indenização a ser 

arbitrada deve corresponder, outrossim, a uma soma que possibilite à ofendida a 

compensação dos constrangimentos sofridos. Têm entendido, ademais, os nossos 

tribunais, que o montante da reparação moral não deve ser tão alto que importe em 

enriquecimento exacerbado, nem tão baixo que estimule a prática do ilícito, além de 

dever o juiz considerar as circunstâncias do caso concreto. Assim, entendo que a verba 

indenizatória deve ser majorada para o dobro do valor fixado na sentença, em 

consonância com os aludidos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem 

assim as peculiaridades do caso concreto. Por essas razões, voto no sentido de dar-se 

provimento ao recurso, para o fim de determinar a rescisão do contrato de plano de 

saúde em tela, a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados a título 

de mensalidade do dependente, bem assim para condenar os réus ao pagamento de 

indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Por 

consequência, devem os réus arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais 

(despesas do processo e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% do 

valor da condenação), observada a isenção do Município quanto ao pagamento das 

custas processuais, consoante o disposto no inciso IX, do art. 17, da Lei nº 3.350, de 

1999. Rio de Janeiro, 14 de abril de 2009 

 

254. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO 

ULTRA PETITA. AFASTADO. LIVRE PACTUAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

APLICAÇÃO DA REGRA DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. SE O 

QUE FOI CONCEDIDO CORRESPONDE AO QUE FOI PEDIDO, NÃO SE FALA EM VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA CORRESPONDÊNCIA E DA CORRELAÇÃO (ARTIGO 128 C.C. ARTIGO 460 DO CPC) 

POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. OS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PODEM SER SUPERIORES 

A 12% AO ANO AINDA QUE TENHA HAVIDO A REVOGAÇÃO DO §3º DO ARTIGO 192 DA CF/88, 

UMA VEZ QUE A LEI DE USURA SE APLICA ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E, PORTANTO, HÁ 



LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS. ASSIM, SE NO CONTRATO HOUVER ESTIPULAÇÃO EM SENTIDO 

CONTRÁRIO À LEI, O OBJETO É ILÍCITO (ARTIGO 104 DO CÓDIGO CIVIL) E COMO TAL NÃO É 

VALIDO. Se for permitida a capitalização diária e mensal de juros significaria dizer que a 

instituição financeira estaria alterando o contrato de forma unipessoal, ou seja, estaria 

majorando os encargos que se agregam ao principal pelas vias anversas e de forma obscura e 

imprecisa, de forma a violar disposições da legislação consumerista (artigo 36 da Lei nº 

8.078/90). Como o legislador utiliza o termo proporcionalmente na redação da regra da 

sucumbência recíproca (artigo 21 do Código de Processo Civil), por uma simples interpretação 

literal significa dizer que esta regra aplica-se quando cada qual decair em partes iguais 

(cinqüenta por cento). Assim, se uma parte decair num percentual maior do que isto, acarretar-

lhe-á na obrigação de suportar por inteiro a verba da sucumbência, em razão de a outra parte 

ter decaído em parte mínima do pedido (regra do parágrafo único do artigo 21). (TJMS; AC-Or 

2006.000157-4; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Hamilton Carli; Julg. 06/02/2006; DOEMS 

06/03/2006) 

 

255. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

Gratuidade concedida que fica mantida, mormente não demonstrando a ré possuir o 

autor/recorrente condições de pagamento das despesas processuais sem prejuízo próprio ou da 

família (artigo 4º da Lei n. 1.060/50) A decisão das fls. 31/34, devidamente fundamentada, 

tendo realizado a análise do conjunto da prova, deve ser mantida. Os argumentos apresentados 

no recurso não têm o condão de justificar o acolhimento da pretensão inicial deduzida, 

mormente quando os fundamentos da decisão da 1ª fase solucionam adequadamente o 

conflito. Ausência de prova inequívoca acerca de propaganda inadequada, violadora das regras 

previstas nos artigos 36 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e de 

confirmação de disponibilização do serviço de identificador de chamadas, mormente diante do 

conteúdo da publicidade trazida ao processo na fl. 21. A compra de aparelho de telefone 

especial, que não restou cabalmente comprovada, não justifica, por si só, o acolhimento do 

pleito indenizatório. Dano de ordem imaterial inexistente, porquanto ausente a ocorrência de 

fato relevante apto a causar excessiva exposição da sensibilidade e lesão concreta à reputação, 

imagem e honra, atributos efetivamente tutelados pelo instituto da reparação por dano moral. 

Situação que não tem o poder de obrigar a ré a realizar, desde logo, melhoria técnica, 

mormente porque não envolve a essência do serviço de telefonia prestado ao consumidor. 

Desnecessidade, no mais, em sede de Juizado Especial Cível, de se formalizar o julgamento, 

mormente na instância recursal, repetindo-se os argumentos já apresentados na proposta de 

decisão homologada (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). Recurso improvido. Proposta de decisão 

homologada mantida por seus fundamentos. (TJRS; RInom 71000477075; Soledade; Segunda 

Turma Recursal Cível; Rel. Des. Leandro Figueira Martins; Julg. 05/05/2004) 

 

256. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CDC, §2º DO ART. 3º. APLICABILIDADE. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII. POSSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DO EMBARGANTE CONFIGURADAS. RECURSO 

DESPROVIDO.Aos contratos bancários aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC. art. 

36º, §2º). Verificada a presença da verossimilhança de alegações e hipossuficiência da parte, 

impõe-se a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). (TAPR; AG 0251079-8; 

Ac. 19454; Maringá; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Silvio Vericundo Fernandes Dias; Julg. 

07/04/2004) 

 

257. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AFASTADA POR SER MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. LIVRE ESTIPULAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ANUAL. 

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AFASTADA. REDUÇÃO DO QUANTUM 



FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTENÇA DO VALOR. RECURSO IMPROVIDO. NÃO 

SE FALA EM NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA EM RAZÃO DO JUIZ TER 

REDUZIDO DE OFÍCIO A MULTA MORATÓRIA COM BASE NA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, UMA 

VEZ QUE ELA SE REVESTE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.078/90). 

Todo e qualquer contrato para ser válido requer objeto lícito (artigo 104, inciso II do Código 

Civil) e se o objeto é ilícito, não é válido, logo, e se não é válido não se fala em pacta sunt 

servanda, porque para que ele ocorra pressupõe-se a existência dos requisitos de validade e de 

existência da relação negocial, o que não acontece no caso vertente, pois os juros 

remuneratórios segundo o § 3º do artigo 192, da CF/88 são limitados a 12% (doze por cento) ao 

ano. Deve ser obstada a capitalização mensal de juros, uma vez permite a uma das partes, de 

forma unipessoal, induzir o outro contratante em erro, uma vez que faz crer que a correção de 

juros será feita de uma só vez, o que não acontece. Ademais, o legislador consumerista (artigo 

36 do Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078/90) exige que o contrato seja prestado de 

forma clara, precisa e ostensiva, o que não acontece com a capitalização de juros, pois leva o 

consumidor em erro. Não deve prosperar o pedido de adoção da comissão de permanência 

como índice de correção monetária, uma vez que o percentual desta correção é feito de forma 

obscura e unipessoal pela instituição financeira. Ademais, ele não reflete a real desvalorização 

da moeda, de forma que não cumpre a ontologia do instituto. O arbitramento de honorários 

advocatícios não deve ser alto demais a ponto de penalizar em excesso o sucumbente, nem 

diminuto a (TJMS; AC-Or 2005.015526-9; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Hamilton Carli; Julg. 

21/11/2005; DOEMS 05/12/2005) 

 

 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 

inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. 

Normas correlatas: Artigo. 60, 66 e 67 desta lei 

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite 

à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. 

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de 

informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

§ 4° (Vetado). 

Julgados 

258. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE 

DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE. AUTOR QUE NÃO 

COMPROVOU O PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DEVIDAS. A RÉ SUSPENDEU O FORNECIMENTO 

DOS SERVIÇOS E INSERIU O NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLENTES. PRÁTICA ABUSIVA 



NÃO CONFIGURADA. As providências tomadas pela ré não se enquadram nas práticas abusivas 

previstas no art. 37, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral não caracterizado, visto 

que o autor deu causa ao lançamento de seu nome em órgãos de proteção ao crédito. Sentença 

mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 990.10.040666-3; Ac. 4366776; São Paulo; Vigésima 

Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 09/03/2010; DJESP 

31/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 

990.10.040666-3, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DELEVAL SILVA 

MANGUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) sendo apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA 

E LUZ - CPFL. ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", 

de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a 

participação dos Desembargadores RENATO SARTORELLI (Presidente),e NORIVAL 

OLIVA. São Paulo, 09 de março de 2 010. CARLOS ALBERTO 6ARBI – RELATOR: VOTO N° 

4.020 - Apelação com Revisão n° 990.10.040666-3. Comarca: São Paulo (26" Vara 

Cível). Apelante: Deleval Silva Mangueira (Justiça Gratuita). Apelado: Companhia 

Piratininga de Força e Luz - CPFL, Magistrado de Primeiro Grau: Helena Campos 

Refosco. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação de 

inexigibilidade de débito e indenização por danos morais julgada improcedente. Autor 

que não comprovou o pagamento das prestações devidas. A ré suspendeu o 

fornecimento dos serviços e inseriu o nome do autor no rol de inadimplentes. Prática 

abusiva não configurada. As providências tomadas pela ré não se enquadram nas 

práticas abusivas previstas no art. 37, do Código de Defesa do Consumidor. Dano 

moral não caracterizado, visto que o autor deu causa ao lançamento de seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. Sentença mantida. Recurso não provido. I. - 

RELATÓRIO. O autor recorreu da sentença que julgou improcedente o pedido de 

inexigibilidade de /cfèbito referente aos serviços prestados de fornecimento de energia 

elétrica. Sustentou que deveria haver suspensão do apontamento negativo em razão 

da discussão da dívida na presente ação, questão que não foi decidida em primeiro 

grau de jurisdição. Alegou que não foi comunicado a respeito da dívida, o que somente 

ocorreu com o recebimento do aviso do SCPC e Serasa, fato que lhe causou prejuízo 

moral. Afirmou que a ré se utilizou de práticas abusivas para cobrar a dívida. Pediu a 

inversão do ônus da sucumbência. A ré respondeu ao recurso. É o relatório. II. - VOTO. 

A questão relacionada ao pedido de liminar ficou prejudicada diante do julgamento 

antecipado da lide. Pretendia o apelante a exclusão de seu nome do rol de 

inadimplentes. 0 D. Magistrado postergou a decisão para quando fosse formado o 

contraditório. Contudo, após a apresentação da defesa pelo réu, entendeu o D. 

Magistrado que a produção de outras provas era medida desnecessária e, assim, com 

a prolação da sentença, o pedido liminar ficou prejudicado. Superada esta questão, 

são vedadas pelo oé"csigo de Defesa do Consumidor as práticas abusivas (art. 

39i)Ocorre que nenhuma das condutas praticadas pela ré se enquadra nos tipos 

descritos. A ré, ao contrário do que sustentou o apelante, não agiu ilicitamente ao 

suspender os serviços e incluir o nome do consumidor no rol de inadimplentes. Como 

esclarece Claudia Lima Marques: "A elaboração, organização, consulta e manutenção 

de bancos de dados sobre consumidores e sobre consumo não é proibida pelo CDC; ao 

contrário, é regulada por este; logo, permitida" (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor, Ed. Revista dos Tribunais, 2a ed., 2006, p. 611).O apelante não pagou as 

prestações pelas quais estava obrigado em razão do fornecimento de energia elétrica 

prestado. As obrigações contratuais não foram cumpridas pelo apelante, o que tornou 



legitima todas as ações tomadas pela ré. É o que bem examinou a sentença: "O autor 

sustentou ter pagado as contas reclamadas pela ré, referentes aos meses de julho e 

agosto de 2008, mas não trouxe aos autos os comprovantes da quitação - o que era de 

seu ônus e fundamental para sua defesa. A ré, ao tomar as providências para cobrança 

de seu crédito, agiu no exercício regular de seu direito, não existindo uma ordem 

correta para tal procedimento. Ao não cumprir com o contratado, deve o autor arcar 

com o ônus, sendo de sua exclusiva responsabilidade a inscrição de seu nome nos 

cadastro dos órgãos de proteção ao crédito" (fls, 100/101). A sentença, portanto, 

decidiu corretamente a lide ao afastar a pleiteada indenização por dano moral e deve 

ser mantida por seus próprios fundamentos. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso. CARLOS ALBERTO 6ARBI, Relator 

 

259. "RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO. 

Publicidade enganosa que fez o consumidor acreditar que se tratava de contrato para aquisição 

de imóvel residencial. Art. 37, § 1º, do CDC. Direito do consumidor à informação clara e precisa 

violado. Art. 6º, III e IV e 46 do CDC. Ré que responde por atos dos corretores que oferecem seus 

produtos aos consumidores. Devolução dos valores pagos devida. Art. 34 do CDC. Danos morais 

caracterizados que devem ser reparados. Fixação em R$ 15 000,00 que atende aos objetivos da 

reparação civil de danos. Recurso do autor provido edaré improvido.". (TJSP; APL 

991.05.002506-7; Ac. 4328045; Amparo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

J. B. Franco de Godoi; Julg. 10/02/2010; DJESP 10/03/2010) 

 

260. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA QUE DIMINUIU O VALOR DA MULTA. Auto de 

infração lavrado pelo PROCON, imputando à autora violação ao art. 37, § 1" do CDC, ao veicular 

propaganda dita enganosa, consistente em anúncio de jornal, que não incluía no preço do 

produto o valor do frete cobrado Valor fixado desproporcional ao potencial dano causado 

Recursos improvidos. (TJSP; APL 994.02.095363-4; Ac. 4268518; São Paulo; Oitava Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. José Santana; Julg. 16/12/2009; DJESP 08/03/2010) 

 

261. APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR COM NECESSIDADES ESPECIAIS. 

ISENÇÃO DE IMPOSTOS. PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO 

RELEVANTE. DANO MORAL E MATERIAL. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO 

CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. Propaganda omissa em relação à informação sobre a 

necessidade de obtenção de isenção do ICMS devido a outro estado da federação, para 

aquisição de veículo por consumidor com necessidades especiais, evidencia-se enganosa (§1. º 

do art. 37 do CDC), induzindo o consumidor à aquisição, sem ter a real e adequada informação 

a que tem direito (art. 6. º, inc. III do CPC). O dano moral decorre da publicidade enganosa, 

destinada a cooptar de forma viciada a vontade do consumidor. O recurso adesivo, por ser 

acessório e subordinado ao principal, fica limitado à matéria devolvida por este e conhecida 

pelo tribunal, sob pena de não conhecimento. (TJMG; APCV 1.0261.06.045252-9/0031; Formiga; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 24/06/2009; DJEMG 20/07/2009) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0261.06.045252-9/003(1); Formiga; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 24/06/2009; DJEMG 20/07/2009). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CONSUMIDOR COM 

NECESSIDADES ESPECIAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTOS. PROPAGANDA ENGANOSA POR 

OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. DANO MORAL E MATERIAL. FRUSTRAÇÃO DE 

LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INDENIZAR. Propaganda omissa 

em relação à informação sobre a necessidade de obtenção de isenção do ICMS devido 



a outro Estado da Federação, para aquisição de veículo por consumidor com 

necessidades especiais, evidencia-se enganosa (§1.º do art. 37 do CDC), induzindo o 

consumidor à aquisição, sem ter a real e adequada informação a que tem direito (art. 

6.º, inc. III do CPC). O dano moral decorre da publicidade enganosa, destinada a 

cooptar de forma viciada a vontade do consumidor. O recurso adesivo, por ser 

acessório e subordinado ao principal, fica limitado à matéria devolvida por este e 

conhecida pelo Tribunal, sob pena de não conhecimento. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0261.06.045252-9/003 - COMARCA DE FORMIGA - APELANTE(S): RILDO PAULO DA 

SILVA - APTE(S) ADESIV: CASA CRUZEIRO VEICULOS LTDA - APELADO(A)(S): CASA 

CRUZEIRO VEICULOS LTDA, RILDO PAULO DA SILVA, GENERAL MOTORS BRASIL S/A - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. AFRÂNIO VILELA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, 

a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, ACOLHER PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE TESE 

RECURSAL, CONHECER PARTE DO RECURSO PRINCIPAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO À 

MATÉRIA CONHECIDA; NÃO CONHECER DO MÉRITO DA APELAÇÃO ADESIVA. Belo 

Horizonte, 24 de junho de 2009. DES. AFRÂNIO VILELA – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. AFRÂNIO VILELA: VOTO - Insurgem os apelantes contra 

sentença de f.394/398, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados 

por RILDO PAULO DA SILVA em face de GENERAL MOTORS BRASIL LTDA. e CASA 

CRUZEIRO VEÍCULOS LTDA., para ratificar a liminar deferida às f.60/63. E como houve 

sucumbência recíproca entre as partes, o Julgador deixou de condená-las ao 

pagamento de honorários advocatícios, impondo-lhe o custeio de 50% (cinqüenta por 

cento) do valor das custas judiciais. I - DA APELAÇÃO PRINCIPAL. O apelante Rildo 

Paulo da Silva pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar as 

apeladas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, e da multa 

pelo descumprimento da liminar, bem como para considerar enganosa a propaganda 

publicitária de f.27, com a inversão dos ônus sucumbenciais. Argumenta que esta tese 

foi provada porque o veículo não saiu da fábrica adaptado com freio manual, 

tampouco houve dação de descontos especiais, porque este somente foi concedido 

pelo Estado através da isenção tributária, ressaltando que no Estado de São Paulo 

somente a obteve mediante a impetração de Mandado de Segurança porque o veículo 

não saiu adaptado da fábrica. Ressalta sobre seu direito ao ressarcimento do dano 

material com o ajuizamento dessa ação mandamental que seria desnecessário se 

houvesse o cumprimento do contrato, bem como em relação ao dano moral. Afirma 

que a multa concedida na decisão que deferiu a liminar não foi suspensa através do 

julgamento do recurso de agravo porque este foi convertido em retido, concluindo que 

não haveria sucumbência recíproca. Em contra-razões, GENERAL MOTORS BRASIL 

LTDA. pede o conhecimento de seu agravo retido e apreciação das preliminares de 

ilegitimidade passiva e formação de litisconsorte passivo com o Estado de São Paulo. 

No mérito, pede seja negado provimento à apelação e a manutenção da sentença, com 

as isenções tributárias em vista da concessão da segurança em favor do apelante. Em 

contra-razões, CASA CRUZEIRO VEÍCULOS LTDA. argúi preliminar de inovação de tese 

recursal acerca da aquisição do veículo com freio manual de fábrica e à troca de cor. 

Em relação às demais matérias recursais manifesta pela negativa de provimento ao 

recurso. Conquanto estejam presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade 

recursal, conheço parcialmente do recurso. 1 - Preliminares: 1.1 - Inovação de tese 

recursal. Ao analisar a inicial, verifico que na causa de pedir não há menção à 

aquisição do veículo com freio manual de fábrica, tampou sobre a troca de cor, que 

foram alguns dos itens relatados na apelação que não teriam sido observados pelas 



apeladas. Portanto, cuida-se de inovação da tese recursal porque esses itens não 

foram declinados no primeiro grau de jurisdição, e sequer abordados na sentença 

recorrida, situação que implica em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, 

porque causou surpresa à litigante adversa. Destarte, é vedada a apreciação do 

recurso fundamentado nesses fatos, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau 

de jurisdição. Com esses fundamentos, é inovação recursal o pedido de ressarcimento 

das despesas com a tramitação do Mandado de Segurança impetrado no Estado de 

São Paulo. Portanto, acolho a preliminar e não conheço do recurso em relação a essas 

matérias. 1.2 - Agravo retido (f.326/334). A agravante, GENERAL MOTORS BRASIL 

LTDA., insurge contra a decisão de f.322/325, que rejeitou a preliminar de 

ilegitimidade passiva e seu requerimento de formação de litisconsórcio passivo com o 

Estado de São Paulo. Argumenta sobre a nulidade da decisão agravada porque o 

agravo pede a entrega de veículo novo com isenção fiscal por conta das rés. Ressalta 

que não tem legitimidade passiva porque somente o Estado de São Paulo tem 

competência para legislar acerca do ICMS incidente sobre mercadoria com fato 

gerador em seu território, razão pela qual esse imposto incide quando o veículo sai de 

sua fábrica, e como sujeito passivo da obrigação tributária, a isenção apenas poderá 

ser concedido por este Ente Estadual, sendo a hipótese de litisconsórcio necessário. 

Acrescenta que a venda, na forma proposta, ficou condicionada à obtenção, pelo 

agravado, dessa isenção fiscal. Em contraminuta, o agravado alega que essas matérias 

são objeto do agravo de instrumento em apenso, razão pela qual pede a manutenção 

da decisão agravada. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do 

agravo retido. Neste caso, a isenção do ICMS sobre o automóvel adquirido da 

agravante pelo agravado somente pode ser concedida pela Fazenda Pública, que neste 

caso é do Estado de São Paulo. Logo, a recorrente, sujeito passivo dessa obrigação 

tributária, não tem legitimidade passiva para isentar o agravado o do pagamento 

desse imposto, cujo fato gerador é a saída do automóvel da fábrica localizada em São 

José dos Campos/SP. Logo, em relação a esse pedido específico, a agravante e a outra 

ré, não têm legitimidade passiva para responder pela isenção do ICMS devido à 

Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sobre a formação de litisconsórcio passivo 

com esse Ente Público, julgo prejudicado seu exame porque o agravado obteve a 

referida isenção tributária por meio do Mandado de Segurança impetrado no Estado 

de São Paulo. Portanto, dou parcial provimento ao recurso tão-somente para 

reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante para responder pelo pedido de 

isenção do ICMS. II - Mérito. Neste caso, da análise do documento de f. 27 restou 

configurada a prática de propaganda enganosa, vedada expressamente pelo Código 

de Defesa do Consumidor, em seu art. 37 Isso porque, o anúncio há omissão de 

informação sobre quais seriam os preços e condições especiais para "pessoas 

portadoras de deficiência", notadamente em relação à responsabilidade e 

procedimentos para isenção do ICMS, que foi o mote da demanda. O art. 37 do código 

consumerista, assim preceitua: "Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou 

abusiva. §1º. É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, 

mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, 

características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros 

dados sobre produtos e serviços. [...] §3º. Para os efeitos deste Código, a publicidade é 

enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou 

serviço". A propaganda deve ser feita de forma precisa e clara, não gerando ao 

consumidor nenhuma dúvida em relação ao que lhe está sendo oferecido, 

especialmente porque a fabricante e a revendedora sabiam da dificuldade quanto à 



obtenção da isenção do ICMS no Estado de São Paula, onde o veículo foi fabricado, e 

nada informaram ao apelante durante as negociações. Essas estipulações, porque 

limitativas ao direito do consumidor, não só deveriam ter sido previamente 

informadas, mas também informadas com destaque, sob pena de não vincularem, 

como de fato não vinculam, o consumidor aderente. Em nosso sistema jurídico, adotou 

o legislador o sistema da não-exigência de prova da enganosidade real, bastando a 

mera enganosidade potencial ("capacidade de indução ao erro"). O silêncio, - como 

ausência de informação positiva - pode ser enganoso (GRINOVER, Ada Pellegrini e 

Outros. Código de Defesa do Consumidor - Comentado pelos autores do anteprojeto. 

7.ed. Ed. Forense, 2001, p. 288), o que coaduna com a condição dos autos em que, 

silenciado o anúncio sobre a responsabilidade e procedimento para a isenção do ICMS, 

configurou-se a enganosidade, repudiada pelo Códex consumerista. Prova disso é que 

o art. 30 do CDC estabelece que toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa e veiculada por qualquer forma, obriga o fornecedor que a veicular e utilizar, 

integrando o contrato de consumo em todos os seus termos. A falta de informação, no 

caso vertente, facilmente induz o consumidor ao erro, uma vez que leva a crer que o 

veículo será adquirido com total isenção dos tributos federais e estaduais, bem como 

adaptado a suas condições físicas. Forçoso concluir pelo provimento parcial do recurso 

no que diz respeito ao dever de indenizar, por danos materiais as despesas com o 

processo administrativo no Estado de São Paulo, após a celebração do contrato, para 

obtenção da isenção do ICMS, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença 

por artigos. No que pertine ao dano moral, ele decorre da propaganda enganosa, que 

repercute diretamente sobre a honra do consumidor, que se sente ludibriado em sua 

boa-fé, ao ver frustrada sua legítima expectativa de aquisição do produto e obtenção 

da vantagem oferecida. A propaganda enganosa é presente no caso concreto 

justamente em face dos termos da oferta, que apenas oferece vantagens ao 

consumidor, sem informá-lo das limitações ao exercício do direito, descortinando com 

isso a clara intenção de cooptar a vontade do consumidor de forma viciosa. O cálculo 

da verba indenizatória a título de danos morais deve seguir três parâmetros, 

alicerçando-se a condenação no caráter punitivo para que o causador do dano sofra 

uma reprimenda pelo ato ilícito praticado, assim como deve haver também um caráter 

de compensação para que a vítima possa, ainda que precariamente, recompor-se do 

mal sofrido e da dor moral suportada, considerando-se, ainda, a capacidade financeira 

do autor do ilícito. Não se pretende refazer o patrimônio, mas dar à pessoa lesada uma 

satisfação, que lhe é devida, por uma situação dolorosa, aflitiva e constrangedora que 

vivenciou, buscando desestimular o ofensor à prática de atos lesivos, assumindo, 

portanto, um caráter pedagógico. Portanto, entendo que R$10.000,00 (dez mil reais) é 

suficiente para reparar os danos advindos da omissão das apeladas em relação ao 

dever de informação sobre a venda de veículos, desestimulando-as. Por derradeiro, o 

apelante tem direito de executar a decisão judicial que arbitrou multa diária para a 

hipótese de descumprimento da ordem judicial que determinou a entrega do veículo, 

porque a conversão do agravo de instrumento em retido mantém seus efeitos no 

mundo jurídico, houve o implemento da condição para a incidência de astreint, e não 

foi pedido a apreciação desse recurso pela agravante. II - DA APELAÇÃO ADESIVA. A 

apelante Casa Cruzeiro Veículos Ltda. pede a extinção do feito, sem resolução de 

mérito, porque houve a perda de objeto com a entrega voluntária do veículo após a 

concessão de isenção do ICMS pelo Estado de São Paulo, razão pela qual não seria 

cabível a procedência do pedido e a ratificação da liminar. Ressalta que seria 

juridicamente impossível o pedido de reconhecimento de isenção tributária em face da 

recorrente, que seria ilegítima para essa pretensão. No mérito, insurge pela 



sucumbência parcial, ou condenação da apelada ao pagamento de honorários 

advocatícios de 75% (setenta e cinco por cento) sobre 20% (vinte por cento) do valor 

atribuído à causa, atualizado desde o ajuizamento da ação, ou outro valor condizente 

com os serviços prestados, vedando a compensação. Intimado, o apelado não contra-

arrazoou o recurso de apelação adesiva. Ao analisar os pressupostos de 

admissibilidade recursal, verifico óbice ao conhecimento do recurso, preliminar que 

submeto à apreciação dos eminentes pares. No mérito do recurso principal foram 

analisadas questões alusivas à limitação à propaganda enganosa, e ao direito à 

reparação dos danos material e moral, razão pela qual resta inviabilizado ao apelante 

adesivo demandar a reforma da r. sentença em relação ao arbitramento dos 

honorários advocatícios, e à eventual perda de objeto da ação mediante o 

cumprimento da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal. Assim, se a 

recorrente não estava satisfeita, tinha a seu favor o direito de apelação autônoma, 

cujo prazo para interposição passou a fluir à data de sua intimação da sentença. 

Vedada, pois, a utilização do apelo adesivo para o debate de questões não suscitadas 

no recurso principal, especialmente porque o cumprimento de decisão judicial em 

processo de conhecimento não caracteriza perda de objeto. Isso posto, dou parcial 

provimento ao agravo retido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da 

agravante e da apelante adesiva em relação ao pedido de isenção de ICMS, acolho a 

preliminar de inovação de tese recursal, conheço parte do recurso principal e DOU 

PARCIAL PROVIMENTO em relação às matérias conhecidas para condenar as apeladas 

ao ressarcimento das despesas com o processo administrativo no Estado de São Paulo, 

atualizado desde o desembolso, com apuração do valor em liquidação de sentença por 

artigos, e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) de indenização pelo dano 

moral, atualizado a partir do julgamento, ambos acrescidos de juros de mora de 1% a 

partir da citação, declaro o direito do apelante principal de executar a decisão judicial 

que arbitrou multa diária pelo atraso no seu cumprimento. Não conheço do mérito da 

apelação adesiva. Devido à sucumbência mínima do apelante principal, condeno as 

apeladas ao pagamento da integralidade das custas processuais, inclusive recursais, e 

honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Votaram de acordo com 

o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MARCELO RODRIGUES e MARCOS LINCOLN. 

SÚMULA: DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO, ACOLHERAM 

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL, CONHECERAM PARTE DO RECURSO 

PRINCIPAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO À MATÉRIA CONHECIDA; NÃO 

CONHECERAM DO MÉRITO DA APELAÇÃO ADESIVA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0261.06.045252-9/003 

 

262. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O artigo 37, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor impõe aos fornecedores de produtos e serviços uma obrigação, um dever legal, 

proibindo a prática de propaganda abusiva ou enganosa, de modo que a transgressão desse 

preceito consiste em um ilícito civil. Assim, as respectivas tutelas de prevenção e reparação se 

sujeitam a prazos prescricionais, e não decadenciais. 2. Viola o artigo 37 do Código de Defesa 

do Consumidor a publicidade que induz o destinatário a uma falsa noção da realidade, 

estimulando o consumo por meio da oferta de benefícios aos quais, na verdade, não fará jus. 3. 

A correção monetária incide desde a data do prejuízo, do dia em que ocorreu a diminuição 

patrimonial da vítima. 4. Em regra, sempre que houver condenação, os honorários de 

sucumbência devem ser estabelecidos entre o limite de 10 e 20% de seu valor. Permite-se, 

todavia, a utilização do disposto no art. 20, §4º, do código de processo civil, se o montante se 

apresentar insuficiente ou exorbitante para a remuneração do trabalho exercido pelo 



advogado. (TJMG; APCV 1.0701.08.219861-8/0011; Uberaba; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. 

Des. Wagner Wilson; Julg. 13/05/2009; DJEMG 26/06/2009) 

 

a. Integra Acórdão (TJMG; APCV 1.0701.08.219861-8/001(1); Uberaba; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 13/05/2009; DJEMG 26/06/2009). 

EMENTA: CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. 

DECADÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O artigo 37, 

caput, do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores de produtos e 

serviços uma obrigação, um dever legal, proibindo a prática de propaganda abusiva ou 

enganosa, de modo que a transgressão desse preceito consiste em um ilícito civil. 

Assim, as respectivas tutelas de prevenção e reparação se sujeitam a prazos 

prescricionais, e não decadenciais. 2. Viola o artigo 37 do Código de Defesa do 

Consumidor a publicidade que induz o destinatário a uma falsa noção da realidade, 

estimulando o consumo por meio da oferta de benefícios aos quais, na verdade, não 

fará jus. 3. A correção monetária incide desde a data do prejuízo, do dia em que 

ocorreu a diminuição patrimonial da vítima. 4. Em regra, sempre que houver 

condenação, os honorários de sucumbência devem ser estabelecidos entre o limite de 

10 e 20% de seu valor. Permite-se, todavia, a utilização do disposto no art. 20, §4º, do 

Código de Processo Civil, se o montante se apresentar insuficiente ou exorbitante para 

a remuneração do trabalho exercido pelo advogado. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0701.08.219861-8/001 - COMARCA DE UBERABA - 1º APELANTE(S): UNIUBE 

UNIVERSIDADE UBERABA - 2º APELANTE(S): GUSTAVO SIMÕES BARBOSA - 

APELADO(A)(S): UNIUBE UNIVERSIDADE UBERABA, GUSTAVO SIMÕES BARBOSA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. WAGNER WILSON. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A PREJUDICAL DE MÉRITO, 

NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO 

SEGUNDO. Belo Horizonte, 13 de maio de 2009. DES. WAGNER WILSON – Relator - 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS. Assistiu ao julgamento, pela primeira apelante, o Dr. Eduardo 

Prado Nasser. O SR. DES. WAGNER WILSON: VOTO - Conheço dos recursos, porquanto 

presentes os requisitos de sua admissibilidade. Gustavo Simões Barbosa ajuizou a 

presente ação cominatória e indenizatória em desfavor de Uniube - Universidade de 

Uberada, visando a obter a concessão de descontos de 40% no valor das mensalidades, 

bem como o ressarcimento das diferenças pagas a maior. Em resumo, alegou em sua 

inicial que a publicidade veiculada pela ré contemplaria, sem qualquer ressalva, os 

aprovados em Processo Especial de Seleção - PES com o respectivo desconto. Justiça 

gratuita deferida à fl. 228. A ré apresentou a contestação de fls. 232/242, sustentando, 

em síntese, que o desconto de 40% (quarenta por cento) somente é concedido se existir 

vaga remanescente, conforme o regulamento específico do benefício. Impugnação às 

fls. 399/404. Ata de audiência de instrução e julgamento à fl. 422. A sentença de fls. 

423/427 julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a ora primeira apelante a 

conceder ao segundo apelante, o desconto de 40% (quarenta por cento) nas 

mensalidades vincendas, bem como a ressarci-lo pelos descontos não fornecidos desde 

o início do curso. Condenou ainda a ré ao pagamento de honorários advocatícios 

fixados em R$2.000,00 (dois mil reais). Na fundamentação, afirmou o juízo a quo que a 

propaganda em questão, além de não ter constado no cartaz publicitário o 

esclarecimento preciso e claro sobre a necessidade de haver vagas remanescentes para 

a concessão do desconto, 'um chamativo selo ofertando desconto de 40% em 

mensalidades para os candidatos selecionados pelo PES no cartaz de 84, constando um 



quase invisível asterisco remetendo a 'regulamentos específicos dos programas' (não 

escritos no cartaz) e em letrinhas que exigem lupa para leitura escritas 

propositalmente na vertical, para dificultar ainda mais a leitura, caracteriza sim 

propaganda enganosa' (fl. 425). Inconformados, autor e ré apelaram. A ré, primeira 

apelante, pretende a reforma integral da sentença. Já o autor, segundo apelante, 

requer a majoração da verba honorária. Contra-razões ao primeiro recurso às fls. 

462/469. Não há contra-razões ao segundo recurso. 1. PRIMEIRO RECURSO. 

INTERPOSTO POR UNIUBE - UNIVERSIDADE DE UBERABA 1.1. Prejudicial de decadência 

Inicialmente, aponta a primeira apelante a decadência do direito do apelado, 

argumentando ser a propaganda enganosa um vício do serviço, cujo direito de 

reclamar caducaria no prazo de noventa dias, com início na data do término da 

execução do serviço - art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Sem razão, contudo. 

O artigo 37, caput, do Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores de 

produtos e serviços uma obrigação, um dever legal, proibindo a prática de propaganda 

abusiva ou enganosa, de modo que a transgressão desse preceito consiste em um 

ilícito civil. Nesse sentido, o seguinte comentário de Cláudia Lima Marques, Antônio 

Herman V. Benjamin e Bruno Miragem (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 539): 'Publicidade 

enganosa. Ilícito civil: Aquele fornecedor que fizer veicular uma publicidade enganosa 

estará a descumprir a proibição legal do art. 37; logo, juridicamente, estará 

cometendo um ato ilícito (segundo Stiglitz, Protección, p. 15, a falsa informação 

através de anúncio publicitário transgride o princípio neminem laedere.), pois o dano 

em caso de publicidade é difuso, mas facilmente presumível.' Assim, tratando-se de 

ilícito civil, as respectivas tutelas de prevenção e reparação se sujeitam a prazos 

prescricionais, e não decadenciais. Afastada a aplicação do artigo 26 do Código de 

Defesa do Consumidor, rejeito a prejudicial de decadência. Deixo também de 

pronunciar a prescrição, pois não verificado o decurso de seu prazo, tendo-se em vista 

a violação do direito em fevereiro de 2007 e o ajuizamento da ação em abril de 2008. 

1.2. Mérito da causa. No mérito, sustenta a primeira apelante que o programa de 

bolsa para portadores de diploma de curso superior, no qual se concedem descontos de 

40%, não se vincula às vias regulares de acesso aos cursos de graduação, mas sim 

àqueles que ingressam exclusivamente por já possuírem o diploma, caso haja vagas 

remanescentes. Dessa forma, conclui, o apelado somente faria jus ao desconto se, 'na 

hipótese de vaga remanescente, tivesse ingressado no curso de Medicina 

exclusivamente por possuir diploma de curso superior, ou seja, sem necessidade de 

participação em um dos processos seletivos regulares (PIAS, VESTIBULAR ou PES)' (fl. 

439). Invoca o regulamento SEU/PD n. 003/2006, que prevê a concessão de descontos, 

na modalidade presencial, apenas para aqueles que preencherem vagas 

remanescentes. No tocante ao selo que oferta aos alunos portadores de diploma 

superior o desconto de 40%, assevera ter como única finalidade alertar tais candidatos 

da existência de um programa específico para eles. Aduz que a proteção conferida pelo 

Código de Defesa do Consumidor não serviria à obtenção de finalidade ilícita. Indica 

ainda diversos documentos acostados à inicial que, a seu ver, seriam contrários à 

pretensão do apelado. Ao final, após citar um precedente deste Tribunal, pede seja 

aplicada a correção monetária a partir do ajuizamento da ação, e não do desembolso, 

nos termos da Lei nº 6.899/81. Razão não lhe assiste. De fato, o real objetivo do Código 

de Defesa do Consumidor não é o de atribuir direitos absolutos ao sujeito tutelado, 

trazendo desequilíbrio à relação jurídica estabelecida entre as partes. Pelo contrário, o 

objetivo do CDC é o de dar harmonia às relações massificadas, trazendo equilíbrio às 

prestações das partes contratantes, conforme determina o seu art. 4º, inc. III. Deve o 



intérprete estar atento aos objetivos do Código para evitar abusos, também, por parte 

daquele que se presume mais fraco, conforme alertou Cláudia Lima Marques em 

palestra ministrada no 5º Congresso Brasileiro e 3º Congresso Mineiro de Direito do 

Consumidor, cuja íntegra foi publicada na Revista de Direito do Consumidor de nº 35 

(p. 66): 'Mister que o aplicador da lei, atualizado e atento, tenha consciência da 

potencialidade e da eficiência sistemática que estes novos direitos subjetivos do 

consumidor possuem. Mister também que esteja consciente do perigo de deturpação 

ou de má-utilização deste sistema protetivo dos mais fracos na sociedade de consumo. 

Esta consciência e receio é que devem guiar-nos para uma interpretação, concreção e 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor cada vez mais voltada para a realização 

dos seus princípios motores e dos ideais antigos e atuais de igualdade material de 

desiguais, de liberdade racional e informada, de solidariedade e Justiça distributiva no 

mercado.' No caso dos autos, todavia, apresenta-se clara a hipótese de propaganda 

enganosa, a justificar o reconhecimento dos direitos pleiteados pelo apelado. Isso não 

significa, ressalte-se, tenha a apelante agido de má-fé, dolosamente, no propósito de 

ludibriar e lesar os consumidores, mas, tão somente, que a propaganda por ela 

veiculada despertou uma expectativa legítima no apelado, induzindo-o a uma falsa 

noção da realidade. Sobre a publicidade enganosa, lecionam Cláudia Lima Marques, 

Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem (Op. cit., p. 538): 'Publicidade 

enganosa. Característica: A característica principal da publicidade enganosa, segundo 

o CDC, é ser suscetível de induzir ao erro o consumidor, mesmo através de suas 

'omissões'. A interpretação dessa norma deve ser necessariamente ampla, uma vez 

que o 'erro' é a falsa noção da realidade, falsa noção esta potencial formada na mente 

do consumidor por ação da publicidade. Parâmetro para determinar se a publicidade é 

ou não enganosa deveria ser o observador menos atento, pois este representa uma 

parte não negligenciável dos consumidores e, principalmente, telespectadores.' O 

cartaz anexado à fl. 84 contém publicidade destinada diretamente aos consumidores 

interessados em se submeter ao 'PES - Processo Especial de Seleção', como indicado em 

letras garrafais em seu centro, ofertando-lhes descontos de 40%, conforme o já 

comentado 'selo'. Outrossim, o manual do candidato inscrito no PES contém, em sua 

capa (fl. 88), o aludido selo, bem como a previsão de 4 (quatro) vagas para o curso de 

medicina. O edital do PES (fls. 71 e ss.) nada menciona sobre as vagas remanescentes. 

Desse modo, criou-se legítima expectativa no apelado - que, ressalte-se, foi aprovado 

em 2º lugar no PES - de obtenção dos anunciados descontos. Ora, se os candidatos que 

participam do PES, como sustenta a apelante, não farão jus ao desconto, 

alegadamente atribuído somente àqueles que ingressam exclusivamente por já 

possuírem o diploma, caso haja vagas remanescentes, tem-se clara a prática de 

propaganda enganosa, em virtude de se ter inserido na publicidade destinada aos 

primeiros (candidatos ao PES) benefícios a que não teriam direito. Não socorre à 

apelante sequer o regulamento SEU/PD n. 003/2006, haja vista que, nos termos da 

própria apelação, dirige-se àqueles que ingressam na universidade exclusivamente por 

já possuírem o diploma de curso superior, e não às vias regulares de acesso, tal como o 

PES, a que se submeteu o apelado. Defronte a essas circunstâncias, forçoso concluir 

pela ocorrência de propaganda enganosa, violadora do dever de veracidade especial, 

do regime ético da publicidade, dos princípios da lealdade, veracidade e não-

abusividade, atraindo a aplicação dos artigos 30 e 37 do Código de Defesa do 

Consumidor. Nem mesmo quanto ao termo inicial da correção monetária merece 

provimento o recurso. Juridicamente, a necessidade de se aplicar a correção desde a 

data do indébito reside em sua natureza de recomposição do valor aquisitivo do 

capital. Ora, se o objetivo é proteger o capital das perdas inflacionárias, nada mais 



certo do que fazer incidir a correção desde a data do prejuízo, do dia em que o valor 

saiu da esfera patrimonial da vítima. Dessa forma, não obstante as vetustas 

disposições da Lei nº 6.899/81, deve incidir desde o efetivo pagamento da parcela 

indevida, do efetivo desembolso, conforme previsto na sentença. 1.3. Conclusão Com 

essas considerações, conheço do primeiro recurso e nego-lhe provimento. Custas, pela 

apelante. 2. SEGUNDO RECURSO. INTERPOSTO POR GUSTAVO SIMÕES BARBOSA. 

Pretende o segundo apelante a majoração dos honorários advocatícios de 

sucumbência. Para tanto, argumenta que, havendo condenação, deveriam os 

honorários ter sido fixados dentro dos limites estabelecidos no artigo 20, §3º, do 

Código de Processo Civil, e não da forma estabelecida no parágrafo seguinte do 

mesmo dispositivo. Razão lhe assiste. Em regra, sempre que houver condenação, os 

honorários devem ser estabelecidos entre o limite de 10 e 20% de seu valor. Permite-

se, todavia, a utilização do disposto no art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, se o 

montante se apresentar insuficiente ou exorbitante para a remuneração do trabalho 

exercido pelo advogado. Na espécie, não vislumbro qualquer circunstância que 

autorize a fixação dos honorários de sucumbência fora dos limites previstos no art. 20, 

§3º, do Código de Processo Civil, pois, de sua aplicação, não resultará quantia aviltante 

ou exorbitante. Assim, considerando os parâmetros estabelecidos em suas alíneas - 

zeloso trabalho, serviço prestado em local diverso do domicílio profissional, 

desnecessidade de instrução complexa e razoável duração do processo -, deve a verba 

ser fixada em 15 % (quinze por cento) do valor da condenação. 2.1. Conclusão - Com 

essas considerações, conheço do segundo recurso e dou-lhe parcial provimento para 

fixar os honorários de sucumbência em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da 

condenação. Custas, na forma estabelecida na sentença. O SR. DES. JOSÉ MARCOS 

VIEIRA: De acordo. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: De acordo. SÚMULA: REJEITARAM A 

PREJUDICIAL DE MÉRITO, NEGARAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO E DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.08.219861-8/001 

 

263. AGRAVO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO MEGABÔNUS. CONCESSÃO DE 

CRÉDITO EM VALOR ÍNFIMO. SIMPLES DIREITO À FUNÇÃO PRÉ-PAGA. PUBLICIDADE OMISSA. 

INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 37, §1º DO CDC. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO AOS RECURSOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. O Código de Defesa 

do Consumidor proíbe a propaganda enganosa e assim qualifica toda e qualquer modalidade de 

informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ainda que a 

falsidade decorra de omissão, mas que seja capaz de induzir em erro o consumidor a respeito 

da natureza e/ou características sobre produtos e serviços. No caso concreto, a empresa fez uso 

de publicidade silente, desrespeitando direitos básicos do consumidor, tais como o direito à 

informação adequada e clara (artigo 6º, inciso III do CDC). Se a empresa opta por tal tipo de 

publicidade, fazendo com que o contratante incorra em erro, atua de forma ilícita, cabendo-lhe, 

pois, o dever de indenizar. Insurgência quanto ao valor do dano moral. Descabimento. Verba 

fixada em patamar razoável. Manutenção da sentença. Recursos aos quais se nega seguimento 

na forma do art. 557, caput do CPC. Conhecimento e desprovimento do agravo inominado. 

(TJRJ; APL 2009.001.23528; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza; Julg. 

03/06/2009; DORJ 08/06/2009; Pág. 170) 

 

a. Integra do Acórdão - AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 23528/2009. 

AGRAVANTE: UNICARD BANCO MÚLTIPLO S. A. AGRAVADO: MARIA VALENTINA DE 

OLIVEIRA COSTA; RELATOR: DESEMBARGADOR ROGERIO DE OLIVEIRA SOUZA; A C Ó R 



D Ã O. AGRAVO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO MEGABÔNUS. 

CONCESSÃO DE CRÉDITO EM VALOR ÍNFIMO. SIMPLES DIREITO À FUNÇÃO PRÉ-PAGA. 

PUBLICIDADE OMISSA. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 37, §1º DO CDC. DESCUMPRIMENTO 

DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM 

PATAMAR RAZOÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 557, CAPUT DO CPC. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a propaganda 

enganosa e assim qualifica toda e qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ainda que a 

falsidade decorra de omissão, mas que seja capaz de induzir em erro o consumidor a 

respeito da natureza e/ou características sobre produtos e serviços. No caso concreto, 

a empresa fez uso de publicidade silente, desrespeitando direitos básicos do 

consumidor, tais como o direito à informação adequada e clara (artigo 6º, inciso III do 

CDC). Se a empresa opta por tal tipo de publicidade, fazendo com que o contratante 

incorra em erro, atua de forma ilícita, cabendo-lhe, pois, o dever de indenizar. 

Insurgência quanto ao valor do dano moral. Descabimento. Verba fixada em patamar 

razoável. Manutenção da sentença. Recursos aos quais se nega seguimento na forma 

do art. 557, caput do CPC. Conhecimento e desprovimento do Agravo Inominado. 

VISTOS, relatados e discutidos este agravo inominado nos autos da Apelação Cível nº 

2009.001.23528 em que é Agravante UNICARD BANCO MÚLTIPLO S. A. e Agravado 

MARIA VALENTINA DE OLIVEIRA COSTA - ACORDAM os Desembargadores da 6ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em 

CONHECER O RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do voto do 

Desembargador Relator. Trata-se de Agravo Inominado, em apelação cível, interposto 

por UNICARD BANCO MÚLTIPLO S. A., objetivando a reforma da decisão monocrática 

que negou seguimento ao recurso. O Agravante, através de suas razões de fls. 

131/150, repete os mesmos argumentos da apelação, negando qualquer infringência 

ao dever de informação. É o relatório. O agravante nada acrescentou aos autos, que 

modificasse o entendimento exarado na decisão de fls. 125/129. O julgamento foi 

realizado monocraticamente, porquanto se encontrava presente uma das hipóteses 

previstas no art. 557 do Código de Processo Civil. Nunca é demais lembrar que tal 

inovação processual foi instituída para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de 

prestar uma Jurisdição mais célere, permitindo o julgamento monocrático no caso de 

recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com 

súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal de matérias que se 

encontram pacificadas. Assim, verificando o Relator, de antemão, a ocorrência de uma 

das hipóteses previstas no citado dispositivo, deverá proferir julgamento monocrático, 

nos exatos termos em que seria decidido, caso a matéria fosse submetida ao Órgão 

Fracionário. Tanto é esse o entendimento desta Câmara, que, como beressaltado pelo 

recorrente, na Apelação cível nº 2009.001.12725, a responsabilidade da empresa 

restou afastada face à demonstração, naquele caso concreto, de que teria obrado no 

intuito de informar a parte contratante, tanto que apresentou, naquele processo, a 

gravação em que esclarecia sobre a função pré-paga. Nesse sentido, transcreve-se a 

ratio decidendi do voto: “(...) O cartão contratado desvirtua-se de um cartão de crédito 

tradicional, o que, por si só, exige que a informação seja prestada de forma clara, 

precisa, compreensível e adequada. No caso em comento, verifica-se que tal direito foi 

respeitado pelo réu, ora apelado, quando da contratação. Isso porque há comprovação 

nos autos, de que a autora tomou ciência das peculiaridades do cartão, pois no 

momento da contratação, que foi gravado (fls. 69), a autora foi informada que se 

tratava de cartão sem limite de crédito, que funciona como cartão pré-pago, ou seja, 

para utilizar deve-se recarregar o cartão.” Na presente lide, no entanto, o recorrente 



não logrou igual êxito, razão pela qual, da leitura das razões do recurso, fica estreme 

de dúvida que não assiste qualquer razão ao recorrente, que pretende tão-somente a 

nova análise da questão por este Órgão Julgador. Para que obtivesse êxito, deveria ter 

demonstrado que a decisão monocrática não se encontra em consonância com o 

entendimento do colegiado sobre a matéria. Assim, deve ser mantida a decisão por 

seus próprios fundamentos, cujas razões de decidir integram este voto: “A causa de 

pedir próxima funda-se no contrato de adesão firmado pela demandante junto à 

empresa ré, almejando a obtenção das vantagens que o CARTÃO MEGABÔNUS 

proporcionaria ao contratante. Ocorre que após receber o cartão e as faturas da 

respectiva anuidade, a demandante teria sido beneficiada com a concessão de crédito 

em valor muito aquém do esperado, irrisórios R$ 20,00, motivo pelo qual buscou a 

solução do problema junto à empresa contratada. No entanto, a ré, somente após ter 

firmado o vínculo contratual, comunicou à demandante que o CARTÃO MEGABÔNUS 

possui algumas peculiaridades que o diferenciam de um cartão de crédito convencional 

e que, ‘de acordo com a política de análise de crédito da UNICARD, será estabelecido 

um valor de limite de crédito para o consumidor (fls. 39).’ Acrescenta que, dentre tais 

particularidades, estaria a função prépaga ‘para os associados que não obtiverem 

limite em razão de política interna de concessão de crédito’ (fl.39). A vantagem dessa 

função seria ‘a racionalização e gestão de pagamentos. Permite ao cliente realizar 

compras sem ter que pagá-las em dinheiro, representando comodidade e segurança 

(...). Permite, ainda, que o cliente mantenha melhor controle sobre suas compras, pois 

essas nunca ultrapassarão aquele limite pré- definido’ (fl. 39). Todavia, compulsando 

os autos, não há qualquer demonstração de que a demandada tenha trazido tais 

esclarecimentos à autora antes da contratação, mas tão-somente após a frustração da 

legítima expectativa da consumidora. Ao contrário, quando ressalta os argumentos 

favoráveis à adesão do serviço, essa suposta comodidade ou segurança para o cliente 

realizar compras sem ter que pagá-las em dinheiro não é sobrelevada. A função 

creditícia que o é. Em outras palavras, a autora se viu diante da seguinte situação: 

seduzida pelas vantagens oferecidas pela apelada, aderiu ao serviço e, no momento 

em que acreditou que obteria o desejado crédito, este lhe foi negado. Deste modo, a 

publicidade em questão, ainda que restrita a convidados de pessoas que já aderiram 

ao MEGABÔNUS, se mostrou abusiva, porquanto omissa em pontos decisivos sobre a 

contratação ou não do serviço, violando frontalmente o artigo 37, § 1º do CDC: Art. 37. 

É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer 

modalidade de informação o u comunicação de caráter publicitário, inteira ou 

parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, 

quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e 

serviços. § 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão 

quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. In casu, pelo 

que se depreende da instrução probatória, a omissão acerca da possível negação ou 

concessão de crédito em valor irrisório, que submete o contratante à simples função 

pré-paga, revela-se como meio hábil à indução do consumidor em erro. Acrescente-se 

que a falsa percepção da realidade decorrente do serviço disponibilizado pela recorrida 

não trouxe dúvidas apenas no apelante, tanto que o Ministério Público Estadual 

ajuizou uma ação civil pública, cujo Termo de Ajustamento de Conduta tem o 

compromisso do UNICARD BANCO MÚLTIPLO S. A. de esclarecer de forma destacada 

que o cartão Megabônus não é um cartão de crédito Assim sendo, se a publicidade da 

apelada gerou tamanha pluralidade de litígios que o Parquet chegou a propor uma 

ação civil pública, via hábil à defesa de direitos metaindividuais, não assiste razão à 



decisão de primeiro grau quando esta conclui que o demandante sofreu meros 

dissabores quotidianos. Na verdade, o que se tem é a presença dos elementos 

configuradores da responsabilidade civil, porquanto a conduta abusiva e afrontosa aos 

direitos do consumidor revelou-se ilícita e capaz de induzir o apelante em erro. 

Inegável, pois, o dever de indenizar. Nesse sentido, vem se manifestando este Órgão 

Julgador: 2009.001.19322 - APELACAO - DES. MARILIA DE CASTRO NEVES - Julgamento: 

22/04/2009 - DECIMA CAMARA CIVEL Apelações Cíveis. Processual Civil. 

Responsabilidade Civil. Cartão MEGABÔNUS. Cartão oferecido sob a promessa de 

desnecessidade de comprovação de renda, mas que na verdade é fornecido sem 

qualquer limite de crédito. Ausência de clara informação ao cliente. Produto que não 

atende às expectativas mínimas do consumidor, servindo apenas para lhe causar 

prejuízos com o pagamento de anuidade. Falha na prestação do serviço. Frustração a 

legítima expectativa do consumidor. Danos morais caracterizados. Reparação moral 

arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), que se exibe justa e proporcional à lesão infligida. 

Precedentes desta E. Corte. Honorários advocatícios que devem ser mantidos, ante a 

pouca complexidade da causa. Recurso de ambas as partes a que se nega seguimento 

na forma do artigo 557 caput do Código de Processo civil. 2009.001.18917 - APELACAO 

- DES. CARLOS EDUARDO MOREIRA SILVA - Julgamento: 15/04/2009 - DECIMA NONA 

CAMARA CIVEL Apelação. Consumidor. Ação de Indenização por Dano Moral. Cartão 

"MEGABONUS". Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva. O 

fornecedor de serviços tem a obrigação de prestar ao consumidor informações claras e 

precisas em relação ao produto ou serviço que está disponibilizando. Artigos 30 e 31 da 

Lei Consumerista. Dano moral configurado. Recurso provido. 

 

264. 2009.001.11240 - APELACAO - DES. RICARDO COUTO - Julgamento: 15/04/2009 - SETIMA 

CAMARA CIVEL CONSUMIDOR - CARTÃO MEGABONUS – PROPAGANDA ENGANOSA - DEVER DE 

INDENIZAR. 1- Prova constante dos autos que evidencia a existência de propaganda enganosa, 

com o intuito meramente de atrair a clientela, na medida em que o apelante ofertou produto 

que parecia tratar-se de um cartão de crédito, com limite préaprovado, quando, na verdade, 

para utilizar o referido cartão, era exigido do usuário um depósito prévio do valor que pretendia 

gastar ou indicação de novos associados. 2- Violação do princípio da informação e da boa-fé, 

dado que a propaganda possui influência decisiva no processo de contratação. 3- Pagamento 

mensal de anuidade advinda de um negócio jurídico não desejado, produzindo frustração 

passível de causar prejuízos. 4- Dano moral caracterizado e fixado em desconformidade com os 

parâmetros do lógico-razoável, impondo-se a sua redução. 5- Recurso conhecido e parcialmente 

provido. Fixado o cabimento de danos morais, passa-se à sua quantificação. A indenização pelo 

dano moral representa uma compensação a favor do ofendido, obrigando o ofensor ao 

pagamento de certa quantia em dinheiro, ao mesmo tempo em que agrava o patrimônio de 

um, proporciona ao outro uma indenização satisfativa. Além de servir de admoestação 

pedagógica, de molde a representar reprimenda pela ofensa perpetrada injustamente. Tal 

compensação, no entanto, não pode ser ínfima a ponto de estimular a repetição da prática 

odiosa no futuro em face de terceiro. Sendo assim, considerando reiteradas decisões deste 

Tribunal, bem como as peculiaridades do caso concreto e a ausência de negativação do nome 

da autora, reputo razoável a fixação do dano moral no valor de R$ 2.000,00 (quatro mil reais).” 

Diante do exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se hígida a decisão 

recorrida. Rio de Janeiro, 03 de junho de 2009.Rogerio de Oliveira Souza, Desembargador 

Relator 

 

265. DIREITO CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE. Oferecimento de cartão de crédito denominado 

mega bônus. Ausência de informação adequada de que o crédito era condicionado a prévio 



depósito. Publicidade enganosa. Afronta ao direito de informação. Artigos 37, § 2º e 6º, III, c, do 

Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do art. 557, §1º a, da Lei Processual. Provimento de 

plano do recurso. Apelação cível. Direito do consumidor. Contratação de cartão de crédito 

denominado mega-bônus. Modalidade pré pago. Concessão de crédito condicionada ao 

depósito prévio. Condição desconhecida pelo autor. Configuração de publicidade enganosa, 

ainda que por omissão (art. 37, § 2º, cpdc), direito básico à informação (art. 6º, III, cpdc). Falha 

na prestação do serviço ao não agir com a qualidade legitimamente expectada, que enseja o 

surgimento de danos morais passíveis de reparação. Comportamento abusivo da prestadora de 

serviço que deve suportar as consequências de seu proceder. Quantum arbitrado em R$ 

1.500,00 que atende ao dúplice aspecto da condenação. Sentença que se afigura escorreita. 

Recurso manif estamente improcedente ao qual se nega seguimento, com amparo no caput, do 

art. 557, do CPC (TJRJ, AC nº 2009.001.09178, desembargador Marco Aurélio bezerra de Mello). 

Reparação por dano moral. Cabimento. Fixação em R$ 3.000,00. Desprovimento do recurso. 

(TJRJ; APL 2009.001.13582; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Cinelli; Julg. 20/05/2009; 

DORJ 08/06/2009; Pág. 166) 

 

266. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUJO PEDIDO É CUMULADO COM OS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de plano de saúde celebrado por servidora 

pública municipal com empresa conveniada do município do Rio de Janeiro, por força da 

instituição do plano de saúde do servidor municipal (pssm). Pagamento efetuado mediante 

descontos em contracheque. Adesão ao plano de saúde decorrente de propaganda veiculada 

pela operadora, relativa à oferta de cobertura gratuita ao dependente do servidor com até 59 

anos idade. Descontos indevidamente efetuados no contracheque da servidora a título de 

mensalidade do dependente, após este completar 59 anos de idade. Propaganda enganosa 

comprovada nos autos. Indução da consumidora a erro quanto ao limite de idade do 

dependente para fins de gratuidade da cobertura. Aplicação dos artigos 36 e 37, da Lei nº 

8.078, de 1990. Cabimento dos pedidos de rescisão do contrato e de restituição, em dobro, do 

indébito, na forma do parágrafo único do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor. Dano 

moral configurado. Provimento do recurso. (TJRJ; APL 2008.001.64153; Décima Nona Câmara 

Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; Julg. 14/04/2009; DORJ 05/06/2009; Pág. 214) 

 

267. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SERVIÇO DE 

INTERCÂMBIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A contratação de 

curso de idiomas no exterior, a ser cumprido na cidade de sidney, austrália, gera no contratante 

uma peculiar expectativa, especialmente pelo fato de se encontrar a milhares de quilômetros de 

sua terra natal e potencialmente mais vulnerável diante de eventuais contratempos. 2. Constitui 

evidente frustração, com repercussão jurídica relevante, deparar-se o intercambista com 

hospedagem fora dos padrões convencionais, em local de pouca higiene, com lotação acima do 

pactuado e longe da escola que deveria frequentar, impondo gastos superiores ao planejado, 

especialmente por constar de informativo da ré a disponibilidade de refeições e transporte 

próximo da escola. 3. Prática de publicidade enganosa descrita no artigo 37, § 1º, do CDC, em 

afronta ao princípio da veracidade, sendo evidente a antinomia entre a publicidade e a 

realidade encontrada pelo intercambista. 4. Dano moral configurado e razoavelmente 

arbitrado. 5. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 2009.001.11089; Décima Sétima Câmara 

Cível; Rel. Des. Elton M. C. Leme; Julg. 01/04/2009; DORJ 16/04/2009; Pág. 150)  

 

268. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. FESTA DE 15 ANOS QUE RESTOU PARCIALMENTE INVIABILIZADA. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. A 

pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, enquadra-se nas normas 



disciplinadas na Constituição Federal de 1988, art. 37, §6º, do que resulta sua responsabilidade 

objetiva pelos danos causados aos usuários. Outrossim, tem-se a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, corroborando o entendimento de que a responsabilidade da ré é objetiva, na 

esteira do art. 14 do referido diploma legal. Hipótese em que a interrupção do fornecimento de 

energia, com demora de restabelecimento de quatro horas, sem uma justificativa plausível, 

caracterizou a má prestação de serviços, a justificar o dever de indenizar por ter frustrado 

parcialmente a realização da festa de 15 anos da autora. Não se pode compreender este lapso 

temporal como normal ou razoável, até porque não há indícios de que tenha sido um dia de 

fortes chuvas ou de grandes ocorrências de queda de energia, o que poderia, em tese, justificar 

a demora. Danos materiais reconhecidos, mas somente em relação aos bens e serviços não 

usufruídos. Danos morais configurados. Valor da indenização, mantido, com alteração do termo 

inicial dos juros e da correção monetária. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DA RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 70031198153; Santo Cristo; Nona Câmara Cível; Relª Desª 

Marilene Bonzanini Bernardi; Julg. 25/11/2009; DJERS 07/12/2009; Pág. 47) 

 

a. Integra do Acórdão. APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade Civil. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE energia ELÉTRICA. FESTA DE 15 ANOS QUE RESTOU 

PARCIALMENTE INVIABILIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. 

VERIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. A pessoa jurídica de 

direito privado, concessionária de serviço público, enquadra-se nas normas 

disciplinadas na Constituição Federal de 1988, art. 37, §6º, do que resulta sua 

responsabilidade objetiva pelos danos causados aos usuários. Outrossim, tem-se a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, corroborando o entendimento de que a 

responsabilidade da ré é objetiva, na esteira do art. 14 do referido diploma legal. 

Hipótese em que a interrupção do fornecimento de energia, com demora de 

restabelecimento de quatro horas, sem uma justificativa plausível, caracterizou a má 

prestação de serviços, a justificar o dever de indenizar por ter frustrado parcialmente a 

realização da festa de 15 anos da autora. Não se pode compreender este lapso 

temporal como normal ou razoável, até porque não há indícios de que tenha sido um 

dia de fortes chuvas ou de grandes ocorrências de queda de energia, o que poderia, em 

tese, justificar a demora. Danos materiais reconhecidos, mas somente em relação aos 

bens e serviços não usufruídos. Danos morais configurados. Valor da indenização, 

mantido, com alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária. APELO 

DOS AUTORES DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados 

e discutidos os autos. Acordam os Magistrados integrantes da Nona Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo dos 

autores e dar parcial provimento ao apelo da ré. Custas na forma da lei. Participaram 

do julgamento, além da signatária, os eminentes Senhores Des.ª Iris Helena Medeiros 

Nogueira (Presidente) e Dr. Léo Romi Pilau Júnior. Porto Alegre, 25 de novembro de 

2009. DES.ª MARILENE BONZANINI BERNARDI, Relatora. RELATÓRIO = Des.ª Marilene 

Bonzanini Bernardi (RELATORA) Adoto, de início, o relatório da sentença: “DANIELA 

GINDRI DORNELES, representada pelos seus pais PAULO GILBERTO BOCHI DORNELES e 

MARIA SOLANGE GINDRI SORNELES e estes também em nome próprio, ingressaram 

com a presente ação indenizatória contra RIO GRANDE ENERGIA – RGE, partes 

qualificadas à fl. 02, alegando, em síntese, que no dia 16/12/2006, organizaram a 

festa de aniversário de 15 anos da autora Daniela, com início previsto para as 

20h30min, no Centro Social do Município de Alecrim/RS. Aduziram que, minutos antes 

do evento começar, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica no local, 

prejudicando significativamente a realização da comemoração. Sustentaram que, 

embora tivessem efetuado contato com a empresa demandada, a fim de solucionar o 



problema o quanto antes, a energia somente foi restabelecida por volta das 02 horas, 

quando os convidados já estavam deixando o local. Afirmaram que tal transtorno 

causou prejuízos aos autores correspondentes a R$ 30.998,80. Discorreram acerca da 

legislação aplicável ao direito pleiteado e sobre a aplicação da teoria do risco proveito. 

Requereram a inversão do ônus da prova. Por derradeiro, postularam a procedência da 

ação, para o fim de condenar a demandada ao pagamento de indenização pelos 

prejuízos causados na esfera material, no valor de R$ 30.998,00, além dos danos 

morais vivenciados em quantum a ser arbitrado pelo juízo. Acostaram documentos (fls. 

19/45). Citada, a empresa demandada ofereceu contestação, argüindo, 

preliminarmente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no local da 

realização da festa foi ocasionado por ato de vandalismo de terceiros. Explicou que a 

interrupção se deu dentro dos parâmetros permitidos pelo Poder Concedente, 

estipulado nas Resoluções nº 024/00 e 495/00 da ANEEL, inexistindo ilicitude no agir 

da demandada. Fez menção à falta de diligências dos autores na verificação das 

condições do local, dando respaldo à configuração de culpa concorrente dos autores. 

Discorreu acerca da legislação aplicável. Colacionou entendimento doutrinário e 

jurisprudencial. Citou os elementos essenciais que caracterizam a responsabilidade de 

indenizar, segundo a teoria da responsabilidade subjetiva, ressaltando a inexistência 

destes à configuração dos danos morais e materiais da indenização. Pugnaram pela 

improcedência. Anexaram documentos ( fls. 73/77). Houve réplica (fls. 78/94). Na 

instrução do feito, foram inquiridas 03 (três) informantes (129v - 134) e 04 (quatro) 

testemunhas ( fls. 122/129 e 162/163v.). Encerrada a instrução, as partes 

apresentaram memoriais (fls. 168/197). Instado pelo Ministério Público (fl. 201), o 

demandado juntou as autos (fls. 210/212) relatório de indicadores de continuidade do 

consumidor do Centro Social Alecrim da Paróquia Santa Cecília, referente à data de 

16/12/2006. Foi dada vista ao Ministério Público para parecer final, o qual opinou pela 

parcial procedência da demanda (fls. 213/222).” Sobreveio sentença, cujo dispositivo 

restou: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

por Daniela Gindri Dorneles e Outros contra Rio Grande Energia - RGE, para: 

CONDENAR a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor 

de R$ 12.613,00 (doze mil, seiscentos e treze reias), acrescidos de correção monetária 

pelo IGPM a contar da data do prejuízo, ou seja, a contar da data do desembolso, além 

de acrescido de juros de mora no percentual de 12% ao ano, estes a partir do evento 

danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ; CONDENAR a demandada ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte 

autora DANIELA, vencendo juros a partir do evento danoso, de 12% ao ano, na forma 

do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1 °, do CTN. A correção monetária deverá ser pelo 

IGPM tendo como marco inicial a data do arbitramento; CONDENAR a demandada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 à parte autora 

PAULO GILBERTO e MARIA SOLANGE, vencendo juros a partir do evento danoso, de 

12% ao ano, na forma do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1 °, do CTN. A correção 

monetária deverá ser pelo IGPM tendo como marco inicial a data do arbitramento;. 

Diante da parcial sucumbência, arcarão os autores com o pagamento de 40% das 

custas processuais e o pagamento dos honorários advocatícios ao procurador da parte 

ré, os quais fixo em 5% do valor da condenação, considerando a natureza da demanda, 

sua extensão e grau de zelo profissional, forte no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de 

Processo Civil. Por sua vez, arcará a demandada com o restante das custas processuais 

(60%) e honorários advocatícios ao procurador dos demandantes, que fixo em 15% do 

valor atualizado da condenação, considerando os mesmos critérios acima analisados, 

conforme inteligência do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.” Inconformadas, ambas as partes 



apelaram. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que devem ser 

ressarcidos todos os gastos no evento, já que a festa não pode ser aproveitada, nem de 

forma precária. De outra banda, postulou a majoração dos danos morais, tendo em 

vista a jurisprudência. Requereu o provimento do apelo. Por sua vez, em suas razões 

recursais, a ré sustentou a ausência de responsabilidade no evento em face de ato de 

terceiro, sendo esta excludente de responsabilidade. Ressaltou que o problema foi 

ocasionado por ato de vandalismo. Mencionou que deve ser reconhecido, no mínimo, a 

culpa concorrente da vítima, ante a ausência de cautela por falta de planejamento 

prévio quanto à carga fornecida e ausência de gerador. Destacou a possibilidade de 

superveniência de caso fortuito. Acrescentou inexistir provas dos danos materiais 

alegados, impugnando os valores. Postulou a diminuição dos danos morais, em face da 

realização da festa e da culpa concorrente. Vieram as contrarrazões dos autores, 

deixando a ré transcorrer in albis seu prazo para resposta ao apelo. O Ministério 

Público opinou pelo desprovimento do apelo da parte autora e pelo parcial provimento 

do recurso da parte ré. É o relatório. VOTOS Des.ª Marilene Bonzanini Bernardi 

(RELATORA) Eminentes Colegas. Em síntese, versa o feito sobre pedido de indenização 

por danos morais e materiais em face da suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, por problemas no transformador, que teria inviabilizado a realização da Festa 

de 15 anos da autora Daniela. Já adianto deve ser confirmada a sentença. A empresa 

ré, RGE, embora pessoa jurídica de direito privado, é concessionária de serviço público 

no fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se, de tal forma, nas normas 

constitucionais dos artigos 37, §6º e 175 da Constituição Federal. Sendo assim, a sua 

responsabilidade por prejuízos causados a terceiros, em decorrência da execução do 

serviço público, é objetiva. In casu, outrossim, tem-se a aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, corroborando o entendimento de que a responsabilidade da ré é 

objetiva. Na esteira do art. 14 da legislação mencionada, “o fornecedor de serviço 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Ademais, a 

demandada, como prestadora de serviço público essencial, enquadra-se na regra do 

art. 22 do Código de Defesa do Consumidor: “Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, 

quanto aos essenciais, contínuos.” (Grifei) A mais nova e moderna doutrina aponta o 

dever de qualidade nas relações de consumo como um dos grandes nortes instituídos 

pelo Código de Defesa do Consumidor. Tal dever de qualidade encontra-se 

visceralmente ligado à necessidade de se conferir segurança e eficiência aos serviços 

prestados aos consumidores, notadamente em práticas relacionadas à prestação de 

serviços essenciais, como é o caso dos autos. Sobre o tema, vale transcrever o 

magistério constante na obra conjunta dos doutrinadores Antônio Herman de 

Vasconcelos e Benjamin e Cláudia Lima Marques: “Realmente, a responsabilidade do 

fornecedor em seus aspectos contratuais e extracontratuais, presentes nas normas do 

CDC (art. 12 a 27), está objetivada, isto é, concentrada no produto ou no serviço 

prestado, concentrada na existência de um defeito (falha na segurança) ou na 

existência de um vício (falha na adequação, na prestabilidade). Observando a evolução 

do direito comparado, há toda uma evidência de que o legislador brasileiro inspirou-se 

na idéia de garantia implícita do sistema da commom law (implied warranty). Assim, 

os produtos ou serviços prestados trariam em si uma garantia de adequação para o 

seu uso, e, até mesmo, uma garantia referente à segurança que deles se espera. Há 

efetivamente um novo dever de qualidade instituído pelo CDC, um novo dever anexo à 



atividade dos fornecedores. (...)”.2 Ao tratar-se da segurança nas relações de consumo, 

não se pode perder de vista os riscos inerentes à sociedade de massa, os quais, sabe-

se, são impossíveis de eliminar, cumprindo ao Poder Judiciário o difícil papel de 

controlá-los. Como bem salientou o doutrinador acima aludido, “o objetivo da teoria 

da qualidade – na vertente de proteção à incolumidade físico-psíquica do consumidor – 

não é reduzir todos os riscos associados com produtos ao patamar zero, já que o custo 

seria muito maior do que aquele que os indivíduos e a sociedade podem arcar. O que 

se pretende é que todos os esforços sejam encetados no sentido de assegurar que os 

riscos mantenham-se no limite do razoável”3. Pois bem. Restou incontroverso que no 

dia 16.12.2006, por volta das 20h, foi suspensa a energia elétrica no local onde estava 

ocorrendo a festa da demandante, por problemas no transformador. Consta na fl. 77 

que por volta das 21h foi a ré acionada para resolver o problema, o qual somente foi 

solucionado cerca de 4h depois. A prova oral também confirmou estes fatos, valendo 

destacar os depoimentos trazidos na fundamentação da sentença: “(...) Nesse sentido, 

insta ressaltar parte do depoimento de ELTON LUIS SCHMIDT, eletricista - (fl. 132/134): 

“(...). Procurador: E por que as vezes pode existir alguma demora no reparo? Depoente: 

Principalmente quando se trata em dia de chuva, vento, onde a demanda de 

atendimentos é muito grande. (...)”. É relevante também salientar que foi mencionado 

que na mesma data da festa de 15 anos da autora Daniela estava ocorrendo uma festa 

de confraternização do “pessoal da RGE”. Foi o que afirmou a testemunha GILBERTO 

BUENO (fls. 162/163): “(...) Juiz: E foi alguém lá fazer concerto? Testemunha: Foi. Juiz. 

Quem? Testemunha: Foi uma caminhão da Procel se não me engano. Juiz: A Procel é 

terceirizada? Testemunha: Sim, inclusive da RGE não teve ninguém lá, até eles falaram 

que o pessoal da RGE estaria em uma cidade vizinha (...) em uma festa de 

confraternização...Juiz: Quem disse isso? Testemunha: Para onde eles ligavam. Juiz: Tu 

ouviste isso lá na festa? Testemunha: Sim. Juiz: Quanto tempo depois de acabar a 

energia a Procel esteve lá? Testemunha: Quase quatro horas. (...)“ (grifo nosso) 

Evidentemente, está bem demonstrada a demora excessiva no atendimento e 

restabelecimento da energia elétrica no local da festa oferecida pela parte autora, 

gize-se, a muitos convidados, inclusive, alguns residentes fora do Município de Alecrim. 

Logo, patente a responsabilidade da demandada. Para reforçar, transcrevo alguns 

depoimentos – de convidados e de prestadores de serviços – narrando, com riqueza de 

detalhes, os acontecimentos daquela noite. 2 Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor: o novo regime das relações contratuais. 4 ed. São Paulo: RT, 2002, p. 222. 

3 Comentários ao código de proteção ao consumidor, coordenador Juarez de Oliveira, 

São Paulo: Saraiva, 1991,p. 45 Conforme o depoimento da fotógrafa ELIANE 

MACHADO HEINLE (fls. 125/127), seu trabalho ficou prejudicado, nos seguintes termos: 

“(...) Juíza: E a senhora conseguiu realizar sua atividade? Testemunha: Olha, 

sinceramente não. Faltou luz, então não funcionou meus flashes, meus flashes são 

todos ligados na luz, só tinha o flashe da máquina, então o salão era grande, sem 

iluminação. Juíza: Em que período da noite faltou a luz? Testemunha: Que eu lembre, 

eu acho que foi assim tipo umas vinte para as oito, sete e meia, porque eu cheguei 

antes. O evento acho que era as oito horas, e eu foi antes, um pouco antes, até tinha 

luz antes nesse período, então até fiz algumas fotos assim, mas sete e meia, vinte para 

as oito, acabou a luz. Juíza: E voltou que hora? Testemunha: Olha, passado da uma 

hora. Juíza: Quando retornou a luz havia convidados no local? Testemunha: Alguns, 

nem todos. Juíza: A senhora conseguiu tirar as fotografias? Testemunha: Assim, 

quando veio a luz já eram quase duas horas da manhã, então eles colocaram música, 

porque até então não tinha música e não tinha iluminação. Aí os amigos dela, os que 

ainda permaneceram no local, colocaram (...) e tal, dançaram um pouco, então 



algumas fotos eu tirei, só que assim, como já era festa, estava todo mundo suado, 

tinha acabado a festa praticamente, tinha poucas pessoas, então eu não tirei muitas 

fotos, não tinha mais o que fazer. Juíza: E qual era o estado emocional da Daniela e 

dos pais dela? Testemunha: Olha, eles estavam apavorados. (...) Juíza: A senhora 

cobrou quanto pelo serviço? Testemunha: Eu não me lembro bem assim o contrato que 

a gente fez, mas a gente faz um valor xis de foto, se não me engano eram oitenta fotos 

a R$ 18,00 (dezoito reais) cada uma e se for montagem R$ 30,00 (trinta reais). Juíza: E 

os valores foram pagos? Testemunha: Foi tudo pago. Praticamente todas as fotos que 

eu tirei eu tentei, porque nós tínhamos que fazer um álbum para contar a história dela, 

de qualquer jeito, então a gente tentou fazer, fez photoshop e tal, e tentamos fazer um 

álbum que entrasse nesse valor, porque a outra irmã dela também teve uma festa 

lindíssima e também teve um álbum, então a gente tentou fazer o possível e fizemos 

um álbum, a mãe dela pagou tudo direitinho. Juíza: Com a palavra o procurador da 

autora. Procurador: A testemunha recorda como estava decorado, ornamentado esse 

salão? Testemunha: Olha, esse salão é tipo um ginásio assim, não é muito bonito, mas 

estava, parecia um salão de festas. Tudo com panos brancos, todo decorado, teto 

parede, inclusive o show da decoração era a iluminação, colorida, que não teve, mas 

esse era para ser o show. Mesas, estava lindíssimo assim, era para ser a festa. 

Procurador: Quando terminou a energia elétrica, se era um dia muito quente e onde 

estavam os convidados, se estavam dentro do salão ou se estavam fora, onde é que 

eles estavam? Testemunha: Quando terminou a luz, um pouco antes de começar a 

festa, de ser o início, as pessoas estavam começando a chegar, terminou a luz e 

ficaram tudo lá fora. Os poucos que tinham entrado saíram pra fora, porque não dava, 

aquilo lá, se não me engano, é zinco, então não tinha como ficar lá dentro, escuro, sem 

ventilador, sem nada, tudo lá fora. (...) Procurador: Se a testemunha chegou próximo 

da mãe e da filha, se ela viu em algum momento alguma delas chorando? 

Testemunha: Olha, a Daniela estava transtornada. Eu lembro que ela tinha feito 

chapinha nos cabelos, tinha deixado o cabelo liso, já estava ficando tudo crespo, não 

tinha mais luz para arrumar o cabelo, estavam transtornadas as duas. A irmã, a outra 

menorzinha também. Procurador: Mas a senhora viu ou não elas chorando? 

Testemunha: Vi as duas chorando. Procurador: A senhora lembra de ter visto a 

empresa que foi fazer o conserto dessa energia? Testemunha: A Procel. Eu até inclusive 

tirei umas fotos quando eles finalmente chegaram. Até nos meus arquivos tem bem 

certinho a hora em que eles chegaram e tudo. (...) Procurador: A testemunha sabe 

informar se quando retornou a energia elétrica, se os pais tentaram animar a 

aniversariante tentando iniciar alguma parte do cerimonial, se teve alguma coisa 

assim? Testemunha: Olha, os poucos amigos que ficaram ainda, que foram 

companheiros e ficaram pra, deram uns gritos e tal para tentar animar ela um pouco, 

mas a gente vinha que não tinha mais como ela se animar, já tinha passado, tinha 

dado tudo errado, o cerimonial todo tinha estragado. Procurador: Se o pai da 

aniversariante em algum momento quando se aproximou dela, se ainda estava com 

terno e gravata ou estava já sem casaco? Testemunha: Não. Ele estava com a camisa 

aberta, suada. O meu trabalho estragou tudo. Eles estavam todos decompostos, 

suados. Nós tivemos que tanter no photoshop, tirar, salvar camisa, clonar camisa pra 

tentar dar uma amenizada assim. Ela já tinha erguido os cabelos, ele estava tudo 

suado, camisa aberta, não tinha mais paletó, ninguém tinha mais como por. 

Procurador: E outros convidados, se a testemunha presenciou murmurinhos, que tipo 

de comentários se ouviu? Testemunha: Tinha, sempre tem. Todo mundo estava 

esperando uma festa linda, todo mundo sabia que iria ser uma festa maravilhosa e 

acontece aquilo, fica nos cantos todo mundo falando, isso com certeza. (...) 



Procurador: A testemunha falou que o seu trabalho ficou estragado com o que 

aconteceu. Estragou no sentido da falta de condições com relação aos convidados, a 

própria aniversariante e seus pais ou tecnicamente? Testemunha: Tecnicamente. A 

gente usa sombrinha, que são dois flashes, a gente usa o da máquina e usa mais outra 

luzes, porque é um salão, então é grande, precisa iluminar o fundo para aparecer a 

decoração, as pessoas. Quando não tinha luz não tinha como eu usar, eu só usava o da 

máquina, e ela já estava toda decomposta, todos suados, o salão era iluminado, já não 

tinha iluminação, todas as fotos ficavam escuras, o fundo era preto, só clareava com a 

luz do flashe, aquela luz que vai na máquina. Procurador: Como fotógrafos, a sua 

equipe conseguiu cumprir com o contrato de 80 fotos? Testemunha: Olha, nós 

tentamos, fizemos o possível para conseguir que ela tivesse pelo menos 80 fotos. A 

sorte é que a gente foi um pouco antes, antes das oito, chegamos as seis e meia, que 

deu para fazer algumas fotos com flashe, flashe ligado na luz, as sombrinhas aquelas, 

que deu umas fotos melhores. Praticamente, a gente geralmente tira umas 600 fotos 

no evento para o cliente escolher umas 100 fotos, pra poder escolher fotos boas, então 

pra eles praticamente a gente teve que dar todas as fotos que a gente tirou, porque 

tinha poucas fotos, não deu para tirar muitas. Então o meu trabalho foi muito 

prejudicado, profissionalmente foi muito prejudicado porque não ficou, não tinha 

qualidade. (...)”. O empresário PAULO ROBERTO HOFFMANN, contratado para realizar 

a filmagem da festa relatou o seguinte: “(...) Juíza: Os pais da Daniele contrataram os 

seus serviços para o aniversário de quinze anos da menina? Testemunha: Sim. Juíza: 

Que tipo de atividade? Testemunha: Filmagem. Juíza: Em que data foram realizados os 

serviços? Testemunha: Dezembro de 2006. Não me recordo o dia. Juíza: Em que local? 

Testemunha: Num clube na cidade de Alecrim. Juíza: Sabe se aconteceu algum episódio 

que ocasionou algum prejuízo para a aniversariante? Testemunha: Sim. Houve a falta 

de energia elétrica. Juíza: Em que horas? Testemunha: Praticamente em torno de sete 

horas e alguma coisa, acredito eu, e foi até perto de duas horas da manhã do outro 

dia. Juíza: O senhor conseguiu realizar o seu trabalho de filmagem? Testemunha: 

Muito dificilmente. Juíza: Qual era o estado emocional da Daniela e dos pais? 

Testemunha: Bom, o que ela esperava, era a festa de 15 anos dela, então tinha 

ansiedade em cima disso, foi criado todo um cenário, enfim, um envolvimento muito 

grande de todos os profissionais que estavam lá para que tudo acontecesse da melhor 

forma possível, que não foi o que ocorreu. Juíza: Havia muitos convidados na festa? 

Testemunha: Acredito que em torno de 300. Juíza: Os convidados ficaram até o retorno 

da energia elétrica? Testemunha: Alguns não. (...) Procurador: Se antes de iniciar a 

festa, se a testemunha esteve lá com antecedência e se viu como estava decorado o 

salão? Testemunha: Eu cheguei lá em torno de três horas da tarde para fazer toda a 

montagem dos cabos, iluminação dos telões, e com certeza, toda estrutura estava 

sendo montada para decoração, cenário, pessoal do buffet já estava organizando, 

sonorização, e tudo mais o que tinha de necessidade. (...) Procurador: Chegou a ver se 

porventura o salão tinha sido decorado com algum pano, alguma coisa assim? 

Testemunha: Praticamente todo ele foi decorado, utilização de cortina nas paredes, 

inclusive até mesmo no teto. Procurador: Se porventura a testemunha, quando 

terminou a energia elétrica, tentou ajudar os pais, se efetuou ligação, se ligou pra 

alguém? Testemunha: Bom, na verdade todo mundo tentou se empenhar o máximo 

para que realmente acontecesse a festa, enfim, as primeiras tentativas foram via 0800, 

o que a gente não teve retorno e tal, e aí tenho alguns amigos que trabalham na RGE e 

por volta das 20h30min realizei uma ligação para esse um dos meus amigos na qual 

ele me informou que estavam realizando a festa de final de ano da entidade. 

Procurador: Esse amigo pra quem ele ligou, que falou que estavam nessa festa, deu 



alguma solução pra ele ou disse que iriam retornar logo? Testemunha: Na verdade, o 

que ele falou era pra tentar continuando o atendimento via 0800 pois a festa de fim de 

ano era uma festa regional e que acredito eu, a grande quantia de funcionários 

estavam todos lá realizando essa confraternização. Procurador: Se a testemunha 

saberia informar como estava o ânimo da aniversariante e dos pais, se estavam 

abatidos ou não estavam, como é que eles estavam? Testemunha: Ah, com certeza. O 

ânimo caiu muito, não puderam realizar a cerimônia, não teve valsa, não teve nenhum 

tipo de homenagem, o trabalho foi bem prejudicado. Procurador: O senhor referiu que 

estava contratado para colocar iluminação. Se tinha alguma coisa especial no 

cerimonial de entrada da aniversariante. Testemunha: Com certeza, tinha muita coisa. 

Tinham vídeos que seriam apresentados no telão, tinha chuva de papel picado, gelo 

seco, diversos momentos, brilho, valsa, momentos antes da cerimônia. Procurador: E 

alguma coisa dessa programação existiu? Testemunha: Não aconteceu nada. 

Procurador: Se a testemunha sabe informar qual foi a empresa que foi até o local para 

tentar consertar e repor a energia elétrica? Testemunha: A empresa que foi prestar 

esse serviço foi a Procel. Procurador: Como a testemunha ficou sabendo que foi a 

Procel, viu chegar o caminhão? Testemunha: Com certeza. Tinha bastante gente no 

lado externo do salão, até porque era muito quente, na falta de energia os 

ventiladores não funcionavam, e aí o caminhão chegou por volta de uma hora e 

alguma coisa para fazer a realização desse conserto. Procurador: Se a testemunha 

sabe informar quanto tempo mais ou menos esse caminhão permaneceu no local para 

fazer o conserto? Testemunha: Acredito eu que por volta de trinta minutos. 

Procurador: Se do lado de fora tinham muitos convidados e se a testemunha 

presenciou ou ouviu murmurinhos dos convidados dizendo alguma coisa a respeito dos 

pais, da tristeza dos pais ou referindo ou tentando ajudar? Testemunha: Com certeza 

isso veio a acontecer porque todo mundo esperava essa festa, e existia toda uma 

curiosidade, ansiedade a nível de todos os convidados, e isso aconteceu. (...) 

Procurador: Me refiro ao seguinte, se para evitar, porque esse é um fato fortuito, não 

foi uma questão que fosse previsível, e por ser imprevisível normalmente não tem 

empresas assim, sociedades, entidades não colocam gerador para prevenção? 

Testemunha: Isso, pra nós, é uma prática normal. A gente menciona um grande porte 

a nível de estrutura, e não em questão de consumo propriamente dito de energia. 

Então, acredito eu que não teria necessidade de um gerador. (...) A depoente MÁRCIA 

HANSEN KNECHT, convidada da festa, relatou: “(...)Procurador: Se a testemunha 

chegou a ver o salão. Ela entrou dentro do salão mesmo sem energia elétrica? 

Depoente: Entramos, só que na verdade era tudo escuro, não deu pra ver. Até assim a 

ornamentação, que era pra ser uma festa muito linda, na verdade da outra menina foi 

maravilhosa, só que a gente não teve o que ver da festa. Procurador: Se a testemunha 

chegou a participar da festa da irmã da Daniela? Depoente: Participei. Procurador: E 

como estava o nível dessa festa? Depoente: Muito linda a festa. Procurador: Se a 

testemunha tentou ligar para a RGE ou viu alguém tentar ligar? Depoente: É que a 

minha sogra mora em frente ao Centro Social, a gente chegou para estacionar o carro 

ali e minha sogra geralmente, quando falta energia, ela liga, aí meu esposo pediu se 

ela já tinha ligado e ela falou que sim, três vezes e tinham dito que iria voltar. Depois 

que ela nos falou a gente foi até o salão, só que estava todo povo ali fora, estava um 

tumulto, tudo escuro, porque na minha casa quando eu saí tinha luz. Procurador: Se as 

testemunhas que estavam na frente ali, se ela chegou a ouviu algum comentário do 

que as pessoas estavam comentando ali na frente do salão? Depoente: Todo mundo 

ficou apavorado, a festa já era para ter iniciado e estava todo mundo ali fora, porque 

eu cheguei e logo não vi assim o que tinha, aí nós chegamos na sogra e ela disse que 



não tinha luz nessa rua. Procurador: Se essa festa chegou a ser comentada na cidade? 

Depoente: Sim. Antes da festa era para ser a festa do ano, porque na verdade a festa 

da Gabriela foi muito linda, e depois então os comentários de que foi, imagina, toda a 

recepção que os pais fizeram, todo um trabalho de não só um mês, de muito tempo, 

porque a Solange, eu sou amiga, não íntima dela, mas assim, como a Dani foi minha 

aluna, sou a primeira professora dela, então a gente conversava. Então, toda uma 

questão de não só um mês antes, foram vários meses de trabalho. Procurador: Se a 

testemunha sabe informar se veio alguns convidados de fora e de que locais vieram? 

Depoente: Assim não sei de que locais, eu sei que de Londres, uma parente da Solange 

que sabia que viria e muitas pessoas desconhecidas, mas que eu não sei, na verdade 

não eram de Alecrim, não sei de que lugares, mas sei que tinha muita gente. Depois eu 

não vi lá dentro mais porque era escuro, mas fora, quando eu cheguei, tinha muita 

gente desconhecida. Procurador: Se em algum momento os pais da aniversariante 

chamaram os convidados para dentro do salão e se foi servido o jantar, e em que 

condições foi servido esse jantar? Depoente: Eu não lembro direito, mas sei que foi 

improvisada uma luz no buffet. Outros detalhes eu sei que na mesa era uma vela, era 

escuro, então isso que eu lembro. Procurador: Se a testemunha sabe informar se ela 

jantou na festa, se ela ficou para o buffet? Depoente: Eu fiquei não muito tempo 

porque na verdade era escuro e nós fomos embora... (...) Procurador: Se depois desse 

episódio, se a testemunha chegou a conversar com a Daniela, com os pais dela, como é 

que eles estavam depois que passaram os dias? Depoente: Olha, eu conversei com a 

Solange, vi o estado emocional dela, estava arrasada, um preparo de tanto tempo 

para ter uma decepção nesse dia.(...)”. Ainda, mister mencionar o depoimento de 

ARIETE MARIA BORDIM (fls. 131/132), convidada da festa e cabeleireira da 

aniversariante: “(...) Juíza: Qual era o estado emocional da Daniela e dos pais? 

Depoente: Decepcionados, tristes. Juíza: Sabe se os convidados acabaram indo embora 

antes do horário previsto? Se tinha algum cerimonial, se tinha alguma surpresa para a 

Daniela? Depoente: Tinha. Era pra ter muitas, só que não teve nada, não teve dança. 

Juíza: O jantar foi servido? Depoente: Era buffet. Juíza: E foi servido? Depoente: Sim. 

Juíza: Com a palavra o procurador da autora. Procurador: Se a testemunha sabe 

informar se vieram muitos convidados de fora de Alecrim para essa festa? Depoente: 

Veio bastante. Procurador: Se na comunidade, na cidade de Alecrim, se comentou ou 

se falava a respeito desse aniversário, se a mãe da Daniela se antecedeu, organizou a 

festa? Depoente: Nossa. Muitos comentários. Procurador: Lembra mais ou menos 

quando faltou energia elétrica, aonde é que estavam os convidados, se estavam do 

lado de fora ou do lado de dentro? Depoente: Estavam no lado de fora. Procurador: A 

senhora estava junto com eles, ouviu se eles comentavam alguma coisa ou se alguém 

tentou ajudar a ligar pra RGE para tentar fazer com que a energia voltasse? Depoente: 

Sim. Sabe que eu moro na frente do salão, então assim até meu sobrinho várias vezes 

ligou para a RGE. (...) Procurador: Recorda mais ou menos o número de convidados 

que iriam fazer parte dessa festa? Depoente: Mas olha, na época eu até sabia tudo, 

mas agora já não lembro mais. Procurador: E eram bastante convidados? Depoente: 

Eram muitos. Eu acho que na faixa de 200 pessoas, ou mais até. Procurador: A senhora 

saberia precisar o ânimo dos pais, como eles estavam diante dessa falta de energia? 

Depoente: Estavam tristes, não tinha como estar feliz. Procurador: A senhora 

presenciou isso? Depoente: Sim, evidente. Procurador: Então a senhora referiu antes 

que tinha surpresa para acontecer mas que nada aconteceu? Depoente: Não, nada 

aconteceu. Assim foi bem decepcionante. Procurador: A senhora disse que ficou até 

retornar a energia elétrica. Antes, quando foi servida a janta, foi colocado alguma 

iluminação para que os convidados pudesse chegar até o buffet? Depoente: Eles 



puxaram um bico de luz assim, um fio do outro lado da rua para iluminar o buffet e 

algumas velas em cima das mesas. Procurador: A senhora sabe precisar se quando os 

convidados se serviam no buffet e iam para as mesas, se tinha uma visão da outra 

mesa ou era escuro, não se enxergavam os outros convidados? Depoente: Não tinha 

muita visão, só tinha aquele um bico de luz então e algumas velas em cima das mesas 

porque o salão lá é grande. Procurador: A senhora chegou a fazer maquiagem, 

arrumar o cabelo da Daniela? Depoente: Sim. Procurador: E como estava o cabelo da 

aniversariante, a pintura dela depois durante a festa? Depoente: Horrível.(...)” Ora, a 

demora de mais de quatro horas para o restabelecimento de energia, sem uma 

justificativa plausível, evidentemente caracterizou a má prestação de serviços por 

parte da demandada, a justificar o dever de indenizar. Não se pode compreender este 

lapso temporal como normal ou razoável, até porque não há indícios de que tenha sido 

um dia de fortes chuvas ou de grandes ocorrências de queda de energia, o que poderia, 

em tese, justificar a demora. De outra banda, não restou minimamente comprovado 

nos autos a ocorrência de fato de terceiro, consistente em vandalismo, como sustentou 

a ré, não se prestando os documentos de fls. 74-7 para tanto. A prova da excludente de 

responsabilidade, por certo, cabia a RGE, quer em face do art. 14, § 3º do CDC, quer 

por conta do art. 333, II do CPC. Se desse ônus não se desincumbiu, deve suportar os 

consectários de sua inércia. A alegação de culpa concorrente dos autores, por sua vez, 

é totalmente desarrazoada, já que não tinham como antever os demandantes a 

ocorrência de falta de luz, tampouco que o restabelecimento da energia elétrica 

demoraria tanto. Com tais considerações, reputo evidenciado o dever de indenizar, 

passando a apreciar o quantum indenizatório, alvo de inconformidade de ambas as 

apelantes. Em relação aos danos materiais, bem andou a sentença ao ressarcir apenas 

os gastos que restaram totalmente inviabilizados, tendo em vista que a festa, embora 

de forma precária, ocorreu. Assim, somente devem ser reembolsados os gastos com 

fotografia, decoração, sonorização, sorvete e filmagem, porquanto constituem bens e 

serviços que não foram minimamente usufruídos pelos autores. Já no que tange às 

roupas, buffet, doces bebidas e convites, não há que se reconhecer o dever de 

indenizar, porquanto constituem bens usufruídos, nos termos do que decidiu a 

magistrada a quo. As despesas que devem ser ressarcidas, as quais somaram R$ 

12.613,00, foram devidamente comprovadas pelas notas fiscais de fls. 21, 22, 25, 26, 

27, não tendo qualquer amparo a impugnação levada a efeito pela demandada. A 

correção monetária e os juros não foram alvo de inconformidade das partes, restando 

mantidas nos exatos termos da sentença. Em relação aos danos morais, não restam 

dúvidas de sua ocorrência. Com propriedade nos ensina Sergio Cavalhieri Filho que os 

danos morais, em uma releitura à luz da CF/88, possuem dois aspectos distintos. Em 

um sentido amplo, dano moral é “violação do direito à dignidade”. E foi justamente 

por considerar a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem 

corolário do direito à dignidade que a Constituição inseriu em seu art. 5º, V e X a plena 

reparação do dano moral. De outra banda, o dano moral em sentido amplo abrange 

todas as ofensas à pessoa, em suas dimensões individual e social, e que não estão 

necessariamente vinculadas à sua dignidade, nessa categoria se incluindo os 

chamados novos direitos da personalidade, tais como o bom nome, a reputação, 

sentimentos, relações afetivas, aspirações, hábitos, convicções políticas, dentre 

outros.4 Ora, certamente a autora e seus pais, que empregaram tempo, dinheiro, 

expectativas e envolvimento emocional para a realização da festa de 15 anos restaram 

angustiados e extremamente desgostosos com o ocorrido. A frustração de se ter uma 

festa de tamanha proporção parcialmente inviabilizada merece reparação, tendo 

ferido íntimos sentimentos daqueles que a planejaram. E esse dano extrapatrimonial 



não deve sofrer qualquer mitigação em face de “culpa concorrente”, a qual já foi 

afastada quando analisado os danos materiais. Para tal reparação por danos morais, 

indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da 

conduta e com a gravidade do dano, atendendo, pois, às duas finalidades precípuas da 

reparação moral: a reparação e a repressão. Ademais, conforme destacou o Ministro 

Humberto Gomes de Barros “a indenização por dano moral – observando critérios 

como o poder financeiro do ofensor e da vítima, o grau de reprovabilidade e a culpa, 

dentre outros – deve ser tal a intimidar novas condutas ofensivas, mas não pode ser 

fonte de enriquecimento da vítima”.5 Sopesando tais premissas, tenho que a 

indenização deve ser mantida em R$ 5.000,00 para os pais da debutante e R$ 

10.000,00 para a menor, valores que representam uma boa compensação pelo dano 

ocorrido, sem gerar enriquecimento injustificado. Contudo, modifico o termo inicial dos 

juros e da correção monetária, a fim de que seja tal marco a data do arbitramento, 

sendo este o entendimento pacífico desta 9ª Câmara. Este reconhecimento importará 

na diminuição do valor final arbitrado, razão pela qual vai provido, no ponto, o apelo 

da RGE. No mais, vai mantida a sentença. Isso posta, nego provimento ao apelo dos 

autores e dou parcial provimento ao apelo da ré. Dr. Léo Romi Pilau Júnior (REVISOR) - 

De acordo com o(a) Relator(a). Des.ª Iris Helena Medeiros Nogueira (PRESIDENTE) - De 

acordo com o(a) Relator(a). DES.ª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA - Presidente - 

Apelação Cível nº 70031198153, Comarca de Santo Cristo: "NEGARAM PROVIMENTO 

AO APELO DOS AUTORES E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ. 

UNÂNIME." Julgador(a) de 1º Grau: BIANCA PREDIGER SAWICKI 4 CAVALIERI FILHO, 

Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, 2ª tiragem, São Paulo: 

Malheiros, p. 101-2 5 REsp 824.429/MA, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2006, DJ 18.12.2006 p. 392 

 

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação 

publicitária cabe a quem as patrocina. 

Normas correlatas: Artigo 6º, inciso VIII, artigo 51, inciso VI, ambos dessa lei. Código de 

Processo Civil, artigo 333. 

Julgados 

269. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CONSTRANGIMENTO AGÊNCIA DA CEF. FRAGILIDADE 

DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. Ajuizou-se¢ação ordinária em 

face da CEF, objetivando a condenação da Ré ao pagamento no valor de 130 (cento e trinta) 

salários mínimos, à título de danos morais. - Nos termos do art. 333 do CPC, cabe à 

parte¢autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. Com base nestas provas que¢a 

parte autora demonstrará ao juiz, o fato constitutivo de seu direito alegado, cabendo-lhe¢assim 

o ônus da prova, conforme preceitua o art. 333 do CPC. -A meu juízo, conforme já delineado 

pelo magistrado a quo, as provas carreadas não foram suficientes para convicção dos fatos 

alegados. -Com efeito, essa comprovação do nexo causalidade¢que¢se fará pelas regras 

estabelecidas pelo art. 6o. ,VIII do CDC, cabendo, entretanto, ao juiz decidir pela inversão do 

ônus da prova se for verossímel a alegação ou hipossuficiente¢o consumidor (que no caso é de 

desconhecimento técnico e informativo dos aspectos que podem ter gerado o dano alegado). 

Presente um desses casos, está o magistrado obrigado a inverter o ônus. -Como é cediço, à 

exceção do artigo 38 da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova ( rectius . encargo 

probatório) não ocorre ipso jure a mera consideração de se tratar de relação consumerista, 



devendo o Juízo, em cada caso, diante das circunstâncias concretas apuradas , avaliar no 

contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor. In casu, não cabe esta inversão. -

Recurso desprovido. (TRF 2ª R.; AC 467019; Proc. 2007.51.01.029873-7; RJ; Oitava Turma 

Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 26/01/2010; DJU 09/02/2010; Pág. 89) 

 

270. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. CULPA PATRONAL. A responsabilidade civil do empregador advinda de acidente de 

trabalho, via de regra, pressupõe a prova do dano, do nexo causal e da culpa patronal. As 

regras de distribuição do ônus da prova atribuem ao empregado acidentado o encargo de 

elucidar o dano e o nexo causal e, ao empregador, o ônus de provar que tomou todas as 

medidas necessárias para cumprir o seu dever contratual de resguardar as regras de segurança 

e medicina do trabalho. A inversão do ônus da prova quanto ao último requisito é justificada 

pelo princípio da aptidão da prova, bem como pelo inciso XXII do art. 7º da CF/88, pelo art. 157 

da CLT, pelo §1º do art. 19 da Lei n. 8.213/91, pela convenção n. 155 da oit, pela Portaria 3.214 

do Ministério do Trabalho e emprego e pelos arts. 6º VIII, e 38. Seguindo tais critérios, in casu, a 

sentença por meio da qual se reconheceu configurado o acidente de trabalho e se condenou o 

réu nos consectários da reparação civil não merece reparos, pois o dano é incontroverso, não há 

prova da quebra do nexo causal - Encargo este que também incumbia ao réu, por corresponder 

à alegação de fato extintivo de direito (arts. 333, II, do CPC e 818 da CLT) - E, ainda, por não ter 

o acionado demonstrado que observou as regras de proteção e saúde do trabalho, uma vez que 

não provou ter ofertado treinamento aos seus colaboradores e/ou sinalizado o local destinado 

ao estacionamento seguro de seu maquinário. Apelo patronal ao qual se nega provimento. 

Danos morais. Valor arbitrado. Como não existe parâmetro legal, a fixação do valor da 

reparação de ordem moral deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como considerar a gravidade do dano, a intensidade da culpa e a condição financeira do réu. Há 

que se buscar sempre um ponto de equilíbrio entre a necessidade de compensar a vítima pelo 

sofrimento sentido e a de produzir um efeito punitivo e pedagógico no ofensor. Os contornos 

específicos deste caso impõem a reforma da sentença. Primeiro, porque o valor arbitrado em 

sede de primeiro grau para este caso normalmente é fixado pela jurisprudência dessa corte 

para situações cujas consequências acidentárias são mais gravosas, tal como em caso de morte. 

Segundo, porque atualmente o trabalhador goza de aptidão laboral suficiente para a execução 

do mister de operador de máquina, tanto que confessou em seu depoimento pessoal que 

trabalhou para outra fazenda, na mesma função, poucos meses após o acidente. Recurso 

patronal ao qual se dá parcial provimento. Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. 

Não ocorrência. Para aplicação das cominações do art. 18 do CPC deve estar evidenciada a 

intenção data da divulgação: Segunda-feira, 01 de fevereiro de 2010 dolosa da parte. Tal 

situação não ocorreu no caso em tela, haja vista que as impugnações apresentadas pelo réu aos 

laudos periciais somente externam o seu direito de confrontar a prova técnica, na tentativa de 

esclarecê-la por completo, e não o intuito de levar o juízo a erro mediante a alteração da 

verdade dos fatos. Assim sendo, a multa por litigância de má-fé merece ser extirpada da 

condenação patronal. Recurso ordinário do réu ao qual se dá provimento. Honorários 

advocatícios sucumbenciais. O direito do trabalho é ramo especializado e tem regulamentação 

própria acerca do cabimento dos honorários advocatícios. Neste caso, o obreiro não está 

assistido por advogado do sindicato de sua categoria, logo, não tem direito à parcela deferida 

em primeiro grau, segundo inteligência das Súmulas n. 219 e 329 do TST e disposições do art. 

14, §2º, da Lei nº 5.584/70, não havendo razão alguma para que seja aplicada na hipótese a 

regra geral de sucumbência atinente às verbas de natureza civil. Ademais, admite- se na justiça 

do trabalho o jus postulandi, de forma que a contratação de advogado é ato facultativo, cujo 

encargo incumbe à parte que pretendeu valer-se de tal opção. A sentença merece reparos no 

particular. Recurso ordinário do réu ao qual se dá provimento. (TRT 23ª R.; RO 



00036.2008.071.23.00-0; Segunda Turma; Relª Desª Beatriz Theodoro; DEJTMT 02/02/2010; 

Pág. 44) 

 

271.  PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. 

1. O acórdão embargado manifestou-se de forma clara e incontestável acerca do tema 

proposto, lançando em sua fundamentação argumentos incontroversos que firmaram 

posicionamento no sentido da incidência à espécie das Súmulas nºs 282/STF e 7/STJ, afirmando 

que, além de as matérias dos artigos 333 e 398, do CPC, e 6 º, VIII, e 38, do CDC, não terem sido 

debatidas pelo aresto a quo, a Corte Estadual entendeu pela procedência da ação de cobrança, 

relativa ao fornecimento de energia elétrica, com apoio em matéria de prova, razão pela qual o 

exame do apelo nobre se revela descabido. 2. In casu, o que pretende a parte embargante, em 

verdade, é o rejulgamento do Recurso Especial, o que se mostra incabível em sede de 

aclaratórios posto visarem, unicamente, à complementação da decisão quando presente 

omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão ou 

obscuridade nas razões desenvolvidas, o que não ocorre no caso em análise. 3. Embargos de 

declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-Ag 1.050.105; Proc. 2008/0108555-0; SP; Segunda 

Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 24/03/2009; DJE 23/04/2009) 

 

272. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CEF. ABERTURA DE CONTA DOCUMENTO FALSO. NÃO COMPROVADA 

RESPONSABILIDADE DA RÉ. Ajuizou-se da ação ordinária em face da CEF, objetivando a 

declaração de inexistência de relação jurídica entre a autora e a ré, bem como a condenação da 

mesma em danos morais no valor de R$ 96.501,00 (noventa e seis mil, quinhentos e um reais) 

equivalente a 300 (trezentos) vezes o valor do débito em nome da autora, no valor de R$ 

321,67, decorrentes de abertura de conta em seu nome com documentos falsos, e inclusão de 

seu nome ao serviço de proteção ao crédito. -Inicialmente, é de se reconhecer que a relação 

jurídica material, deduzida na exordial, enquadra-se como relação de consumo, nos termos do § 

2º, do artigo 3º, da Lei nº 8.078/90, e do verbete nº 297, da Súmula do STJ, e ADIN no. 2591, DJ, 

16/6/06, sendo a responsabilidade do fornecedor de cunho objetivo. Nessa ordem de idéias, 

cabe ao consumidor demonstrar que sofreu um prejuízo (dano injusto), em decorrência de uma 

conduta imputável ao fornecedor, e que entre ambos existe um nexo etiológico. -Com efeito, 

como é cediço, à exceção do artigo 38 da Lei nº 8.078/90, a inversão do ônus da prova (rectius. 

encargo probatório) não ocorre ipso jure a mera consideração de se tratar de relação 

consumerista, devendo o Juízo, em cada caso, diante das circunstâncias concretas apuradas, 

avaliar no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ocorrer expressamente, 

a requerimento, ou de ofício, entre a propositura da ação, e a prolação do despacho saneador, 

de molde a se preservar o princípio constitucional da bilateralidade. - In casu, teve a parte 

autora oportunidade de renovar o pedido de inversão do ônus da prova, ou requerer prova 

pericial grafotécnica, quando do despacho de fls. 56, entretanto, deixou de requerer conforme 

petitório de fls. 57. -Destarte, a meu juízo, a parte autora não se desincumbiu deste ônus pois 

limitou-se a juntar documentos que não comprovam a responsabilidade da CEF, na abertura da 

conta corrente não ter sido aberta por terceiro e não pela própria autora, conforme já 

delineado pelo juízo de piso. - Recurso conhecido e desprovido. (TRF 2ª R.; AC 

2008.51.04.000840-7; Oitava Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Poul Erik Dyrlund; Julg. 

17/03/2009; DJU 23/03/2009; Pág. 98) 

 

273. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PLANO DE EXPANSÃO. Ação para ressarcimento da 

diferença entre as ações disponibilizadas e as prometidas por força do contrato. Falta de 

demonstração da tese de defesa. Aplicação dos arts. 30 35, 37, 38 e 48 do CDC. A oferta é 

comportamento típico, fato jurídico bastante por isso, para gerar o mesmo efeito dos atos 



negociais. A recusa de dar cumprimento da lugar a execução forçada da obrigação. Recurso 

improvido. (TJBA; Rec. 00424/01-3; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Pilar Célia Tobio de 

Claro; DJBA 23/09/2009) 

 

274. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PLANO DE EXPANSÃO. Ação para ressarcimento da 

diferença entre as ações disponibilizadas e as prometidas por força do contrato. Aplicação dos 

arts. 30 35, 37, 38 e 48. A oferta é comportamento típico, fato jurídico bastante por isso, para 

gerar o mesmo efeito dos atos negociais. A recusa de dar cumprimento da lugar a execução 

forçada da obrigação. Recurso improvido. (TJBA; Rec. 47976-4/2005-1; Terceira Turma 

Recursal; Relª Juíza Pilar Célia Tobio de Claro; DJBA 31/08/2009 

 

275. APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito e pedido de tutela 

antecipada. Contratos de compra e venda de lotes urbanos. Juízo negativo de admissibilidade 

recursal realizado em primeira instância. Possibilidade de análise dos pressupostos recursais 

pela instância ad quem. Matéria de ordem pública. Apelação cível da requerida interposta após 

o decurso do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 508 do CPC. Recurso não conhecido. 

Pedido de exibição de documentos comum às partes e de inversão do ônus da prova. Ofensa ao 

princípio da dialeticidade. Falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 

Inteligência do art. 514, II do CPC. Apelação cível da requerente parcialmente conhecida. 

Contrarrazões da apelada não conhecidas. Intempestividade. Nulidade de proposta de compra e 

venda e renegociações. Celebração de três contratos distintos sem caracterização de 

renegociação de dívidas. Propostas de compra e venda elaborada em conformidade à Lei. 

Discussão do preço dos imóveis pela cobrança excessiva de juros e correção monetária. 

Encargos legais livremente pactuados e que não implicam em desproporção das parcelas ao 

consumidor. Correção monetária pelo índice oficial do IGP-m. Juros moratórios aplicados na 

base de 0,5% até o advento do novo Código Civil e, após em 1% ao mês. Planilha de cálculos 

apresentada junto a contestação. Capitalização de juros. Prática ilegal. Súmula nº 121 do STF. 

Restituição de valores pagos a maior. Não cabimento da restituição, mas sim de compensação 

dos valores pagos a maior com o saldo residual devido pela apelante. Pedido de condenação da 

apelada na devolução em dobro dos valores cobrados a maior. Impossibilidade. Ausência de 

má-fé da vendedora. Súmula nº 159 do STF. Alegação de propaganda enganosa. Ônus da prova 

do qual se desincumbiu a apelada, à luz do art. 38 do CDC. Indenização por dano moral 

indevida. Relação contratual. Ameaça de despejo por inadimplemento contratual. Mero 

dissabor, eventual transtorno sem causar qualquer impacto na diginidade e honra da apelante, 

não tem o condão de obtenção de ressarcimento por dano moral. Ônus de sucumbência. 

Manutenção. Apelação cível da requerida não conhecida, por flagrante intempestividade. 

Apelação cível da requerente conhecida parcialmente e, nessa parte, parcialmente provida. 

(TJPR; ApCiv 0598573-7; Ponta Grossa; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Francisco Thomaz; 

DJPR 25/09/2009; Pág. 207) 

 

276. APELAÇÃO CÍVEL. Veiculação de propaganda enganosa pelo primeiro apelado. 

Responsabilidade do fornecedor anunciante pelos danos causados e não da empresa de 

comunicação. Inteligência do disposto nos artigos 3º e 38 do CDC. Instituição financeira que 

também não pode ser responsabilizada na hipótese vertente, por ser mera depositária da verba 

mantida na conta corrrente de titularidade do 1º réu. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 

2009.001.10250; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Celso Peres; DORJ 15/06/2009; Pág. 167) 

 

277. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO AO CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO E A DESCONSTITUIÇÃO DO 

DÉBITO. Propaganda enganosa. Õnus da prova. Crédito de bõnus promocionais. Caso em que, a 

teor dos arts. do CDC, inverte-se o ônus da prova em favor da parte autora. Trata-se de típica 



relação de consumo, fazendo com que ocorra a inversão do ônus da prova, cabendo às 

demandadas derrubar a alegação da autora no que pertine à propaganda enganosa, bem como 

de que não teria recebido os créditos prometidos na promoção veiculada, o que não fizeram. 

Exegese dos arts. 2º, 6º, IV e VIII, e 38 do CDC. Apelação provida. (TJRS; AC 70027908441; Bagé; 

Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Elaine Harzheim Macedo; Julg. 29/01/2009; DOERS 

05/02/2009; Pág. 85) 

 

278. CIVIL E CDC. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E DANOS MORAIS. COMPRA DE PRODUTO. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO EM PROGRAMA 

DE TV. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA ANUNCIANTE, CONFORME ARTIGO 38 DO CDC. NÃO 

ENTREGA DA MERCADORIA COMPRADA. Responsabilidade solidária do fornecedor e da 

emissora quanto aos danos morais e a restituição dos valores pago em virtude da não entrega 

da mercadoria adquirida. Cancelamento das parcelas vincendas. Responsabilidade apenas do 

fornecedor direct center, por ser a única detentora do meio legítimo para cancelar a transação 

comercial travada entre a consumidora e a operadora de crédito. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (TJSE; RIn 2009801408; Ac. 1276/2009; Turma Recursal; Relª Desª Áurea 

Corumba de Santana; DJSE 28/09/2009; Pág. 439) 

 

279. CIVIL E CDC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DE 

EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA 

ANUNCIAN TE, CONFORME ARTIGO 38 DO CDC, AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO 

COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONH ECIDO E IMPROVIDO. 1- cuida-se de ação 

de indenização por danos materiais, proposta por cleia Regina Pereira Santos em face da jovem 

pam, haja vista ter sido veiculada nessa emissora o anúncio de empréstimo, sendo informado 

um número de telefone para contato. Alega que tendo em vista sua necessidade em adquirir um 

empréstimo, solicitou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que, lhe foi dito que prec 

isava depositar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) corresponde ao seguro, na conta 

corrente da sra. Eliane Aparecida Santos e que o valor pleiteado estaria disponível em su a 

conta no pra zo de 24 (vin te e qua tro); 2- aduz que devido o não cumprimento do prazo, falou 

com um funcionário da empresa e este lhe disse que precisava que fizesse mais um depósito, 

momento em que desfez o negócio, sendo-lhe comunicado que haveria a restituição, contudo, 

tal fato não ocorreu; 3- pelos documentos acostados aos a utos, não se verifica qualquer nexo 

de causalidade entre o suposto dano e a responsabilidade da jovem pam; não há nada que 

comprove que a beneficiária dos depósitos r ealizados pela autora teria sid o a ré; 4- no que diz 

respeito a responsabilidade da empresa jornalística, não ficou evidenciada, pois não restou 

comprovado que a ré cometeu qualquer ato ilícito, mas que apenas exerceu seu papel de 

veículo de comunicação; 5- n o caso dos autos, o jornal limitou. se a divulgar anúncios pagos 

dos serviços oferecidos pela empresa anunciante; 6- o artigo 38 do código de defesa do con 

sumidor deixa bem claro que o ônus da prova da veracidade e correção da informação ou 

comunicação publicitária cabe a quem as patrocina 7- nesse sentido se posiciona a 

jurisprudência: Bem móvel. Compra de aparelh o eletrônico por meio de anúnc io feito na 

televisão não entrega do bem e desconto das parcelas no cartão de crédito. Reconhecimento de 

ilegitimidade passiva do veículo de comunicação. Art. 38 do CDC precedentes jurisprudenciais. 

Recurso improvido (tmsp. AI nº 1210061-,0/4, 32a cãm d privado, Rel des kioitsi chicuta. J 11 12 

2008, V u) 8- de mais a mais, é crível que não houve cautela na conduta da autora, até porque 

quem tem necessidade de empréstimo não dispõe da quantia indicada para fazer um depósito 

na conta de outrem, diga-se de passagem, uma pessoa física, sem qualquer garantia; some-se a 

isto, que toda transação, como afirmado pela autora, foi feita por telefone, no mínimo 

temerário, diante das fraudes existentes; 9- desse modo, é evidente que inexiste o liame causal 

entre o d ano sofrido e a conduta da anunciante, d e modo que, resta afastada a 



responsabilidade desta, nos termos do artigo 38, do CDC; 10- diante do exposto, mantenho a 

sentença fustigada sob seus próprios fundamentos; (TJSE; RIn 2009801048; Ac. 1237/2009; 

Turma Recursal; Rel. Des. José Anselmo de Oliveira; DJSE 24/09/2009; Pág. 529) 

 

280. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA ORIUNDA DE CURSO DE INFORMÁTICA DISPONIBILIZADO 

PELA REQUERIDA. PROPAGANDA VEICULADA PELA EMPRESA QUE MINISTRAVA OS CURSOS DE 

QUE O CONSUMIDOR ESTARIA ISENTO DE PAGAR AS MENSALIDADES EM CASO DE 

DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA PELA REQUERIDA, DE QUE A PUBLICIDADE SE RESTRINGIA 

A CURSOS NOVOS, ÔNUS QUE A ELA COMPETIA, POR FORÇA DO QUE DISPÕE O ART. 38 DO 

CDC. ADEMAIS, REQUERIDA QUE NA RESPOSTA OU MESMO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, 

NÃO REBATEU A TESE ALEGADA NA INICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO FAVORÁVEL À AUTORA 

DE QUE TERIA OBTIDO CONFIRMAÇÃO JUNTO À APELANTE ISENTANDO-A DO PAGAMENTO DAS 

MENSALIDADES EM ABERTO. Prova oral que confirma a divulgação da publicidade de forma 

ampla, sem maiores esclarecimentos acerca da comprovação do estado de desemprego e dos 

critérios para sua concessão. Dívida inexistente. Inscrição irregular. Dano moral que é imediato 

e decorre da indevida inscrição. Fixação da indenização em R$ 2.000,00. Montante que chega a 

ser mesmo módico em comparação a outros casos semelhantes apreciados por esta Turma 

Julgadora. Todavia, sem insurgência da autora, fica mantida a condenação. Sentença mantida. 

Recurso desprovido. (TJSP; APL-Rev 328.507.4/0; Ac. 4129796; Taubaté; Oitava Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 14/10/2009; DJESP 28/10/2009) 

 

SEÇÃO IV 

 Das Práticas Abusivas 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: 

(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto 

ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos; 

II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas 

disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes; 

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer 

qualquer serviço; 

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, 

saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; 

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva; 

VI - executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do 

consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes; 

VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no 

exercício de seus direitos; 



VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as 

normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não 

existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); 

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a 

adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados 

em leis especiais; (Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994) 

X - elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. (Incluído pela Lei nº 8.884, de 

11.6.1994) 

XI - Dispositivo incluído pela MPV nº 1.890-67, de 22.10.1999, transformado em inciso XIII, 

quando da converão na Lei nº 9.870, de 23.11.1999 

XII - deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de 

seu termo inicial a seu exclusivo critério.(Incluído pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

XIII - aplicar fórmula ou índice de reajuste diverso do legal ou contratualmente estabelecido. 

(Incluído pela Lei nº 9.870, de 23.11.1999) 

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao 

consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo 

obrigação de pagamento. 

Julgaodos 

281. PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. SFH. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. PRETENSÃO DE FAZER CONSTAR, NOS CONTRATOS FIRMADOS COM A CEF, 

ADVERTÊNCIAS ACERCA DA PROIBIÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATO DE SEGURO. EFICÁCIA 

DA SENTENÇA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL COLETIVO. 

IMPROCEDÊNCIA. I. Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ, não há que se falar em 

cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. Ademais, o magistrado tem o 

poder-dever de julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para a 

produção de prova testemunhal, acaso verifique que a prova documental trazida aos autos é 

suficiente para orientar o seu entendimento. II. O Ministério Público Federal tem legitimidade 

para promover Ação Civil Pública visando à proteção de direitos individuais homogêneos, 

contanto que esteja configurado o interesse social relevante.( Precedente: TRF 4ª Região. AC 

20071000304352. Rel. Paulo Afonso Brum Vaz. DJ de 6.11.02). III. O art. 16 da LAC•P -Lei de 

Ação Civil Pública, ao impor limitação territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que 

propriamente emanam da sentença. -Os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para 

além dos limites da competência territorial do órgão julgador. (Precedente: STJ. RESP 399357. 

Rel. Ministra Nancy Andrighi. DJE 20.04.09) IV. O estrito cumprimento de determinação legal 

que impõe a contratação de cobertura securitária vinculada aos negócios jurídicos de mútuo 

habitacional não configura burla às normas protetivas ao consumidor, em especial a que veda a 

prática abusiva de "venda casada" (art. 39,I, do CDC). V. Não restou demonstrada a prática 

generalizada de "venda casada" apontada pelo MP, e não constando em Lei a determinação de 

que seja estampada, nos contratos, obrigação já constante de Lei, não há como prosperar a 

condenação da CEF no presente pleito, ainda que a título preventivo, tendente a inibir a 

possibilidade de ocorrência futura. VI. Não se vislumbra, nos autos, a ocorrência de qualquer 



dano ou ferimento ao patrimônio (imaterial) sofrido pela coletividade, sendo indevidos os 

pagamentos de indenização por dano moral coletivo e de multa diária, condenação que deve 

ser afastada. VII. Em consonância com a jurisprudência assente no STJ, não se mostra cabível a 

condenação do Parquet em honorários quando se tratar de ação civil pública, execução e 

correlatos embargos, exceto quando houver prova da má-fé do Ministério Público. (Precedente: 

RESP 896.679/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 12.5.2008.) VIII. Apelação da CEF provida. (TRF 5ª R.; 

AC 478995; Proc. 2008.85.00.002274-6; SE; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Margarida Cantarelli; 

DJETRF5 31/03/2010) 

 

282. ADMINISTRATIVO. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. CAIXA SEGURADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 

PES/CP. INCIDÊNCIA DA URV. TR. POSSIBILIDADE. TAXAS DE JUROS. TABELA PRICE. SALDO 

DEVEDOR. ANATOCISMO. CES. SEGUROS. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO. 1. No 

caso dos autos, a CAIXA é a responsável pela gerência e administração do financiamento 

habitacional, pelo que deve figurar no pólo passivo da demanda, para responder por eventuais 

irregularidades que tenham sido praticadas na evolução do contrato, não havendo o que se 

falar de litisconsórcio passivo necessário com a seguradora. Ilegitimidade passiva da CAIXA 

Seguradora acolhida. Precedente da 2ª Turma (AC 2004.05.00.012112-1, Rel. Des. Fed. Paulo 

Gadelha, DJe 11.09.2009). 2. A respeito do reajuste das prestações do imóvel pela cláusula PES -

Plano de Equivalência Salarial, o STJ vem entendendo pela sua possibilidade. No caso dos autos, 

a Contadoria do Juízo concluiu que as prestações pactuadas não foram reajustadas de acordo 

com os índices da categoria profissional, de modo que deve ser mantida a revisão com base na 

equivalência salarial da parte autora. Além disso, é assente na jurisprudência que não há 

nenhuma ilegalidade na incidência da URV sobre as prestações do financiamento habitacional. 

3. O saldo devedor deve ser atualizado antes do abatimento das prestações, para a 

manutenção do valor atualizado do capital mutuado pela instituição financeira. 4. A utilização 

da Tabela Price não gera por si só o fenômeno do anatocismo. Ocorre, porém, o anatocismo, 

nos contratos do SFH, quando a prestação não consegue amortizar o valor total dos juros 

mensais, ou seja, os juros não amortizados são incorporados ao saldo devedor, onde sofrem a 

nova incidência de juros. Como o laudo pericial concluiu que houve a ocorrência de amortização 

negativa, este deverá ser afastado. 5. No pertinente à aplicação do Coeficiente de Equiparação 

Salarial -CES, tem-se que esta é legítima, uma vez que há previsão expressa no próprio contrato 

de mútuo firmado entres as partes. 6. Esta E. Corte já firmou o entendimento de que "os valores 

dos seguros habitacionais relativos aos imóveis financiados pelo SFH, por serem decorrentes de 

previsão legal, terem natureza obrigatória e possuírem coberturas específicas, não podem ser 

comparados com os valores de seguros oferecidos pelo mercado, sendo, no caso dos contratos 

regidos pelo PES/CP, seus reajustes realizados na forma deste. Não há, na legislação do SFH, 

previsão de livre contratação desses seguros pelos mutuários, nem representa a obrigação de 

sua contratação juntamente com o mútuo e com a seguradora contratada pelo agente 

financeiro (contratação casada) prática contratual abusiva, pois expressamente autorizada pela 

legislação do SFH, não se lhe aplicando o disposto no art. 39, inciso I, do CDC" (TRF-5ª R. -AC 

404262 -2ª T. -Rel. Des. Fed. Conv. Emiliano Zapata Leitão -DJU 11.08.2008 -p. 213). 7. Não se 

aplica o instituto da restituição em dobro previsto no art. 42 do CDC em razão da ausência de 

má-fé da instituição financeira. 8. Apelação da CAIXA Seguradora provida, e demais apelações 

parcialmente providas. (TRF 5ª R.; AC 426993; Proc. 2001.83.00.019110-7; PE; Segunda Turma; 

Rel. Des. Fed. Barros Dias; DJETRF5 31/03/2010) 

 

283. ADMINISTRATIVO. SFH. REVISÃO CONTRATUAL. PES/CP. TR. POSSIBILIDADE. TAXAS DE JUROS. 

TABELA PRICE. POSSIBILIDADE. CES. SEGUROS. CLÁUSULA MANDATO. NULIDADE. APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA. 1. No caso dos autos, 

a CAIXA é a responsável pela gerência e administração do financiamento habitacional, pelo que 



deve figurar no pólo passivo da demanda, para responder por eventuais irregularidades que 

tenham sido praticadas na evolução do contrato, não havendo o que se falar de litisconsórcio 

passivo necessário com a seguradora. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. 2. A respeito 

do reajuste das prestações do imóvel pela cláusula PES -Plano de Equivalência Salarial, o STJ 

vem entendendo pela sua possibilidade. No caso dos autos, as prestações pactuadas não foram 

reajustadas de acordo com os índices da categoria profissional, de modo que deve ser mantida 

a revisão com base na equivalência salarial da parte autora. 3. No pertinente à aplicação do 

Coeficiente de Equiparação Salarial -CES, tem-se que esta é legítima, uma vez que há previsão 

expressa no próprio contrato de mútuo firmado entres as partes. 4. A utilização da Tabela Price 

não gera por si só o fenômeno do anatocismo. Ocorre, porém, o anatocismo, nos contratos do 

SFH, quando a prestação não consegue amortizar o valor total dos juros mensais, ou seja, os 

juros não amortizados são incorporados ao saldo devedor, onde sofrem a nova incidência de 

juros. Não ficando comprovada a amortização negativa ou capitalização de juros, deve ser 

mantida a sentença. 5. Esta E. Corte já firmou o entendimento de que "os valores dos seguros 

habitacionais relativos aos imóveis financiados pelo SFH, por serem decorrentes de previsão 

legal, terem natureza obrigatória e possuírem coberturas específicas, não podem ser 

comparados com os valores de seguros oferecidos pelo mercado, sendo, no caso dos contratos 

regidos pelo PES/CP, seus reajustes realizados na forma deste. Não há, na legislação do SFH, 

previsão de livre contratação desses seguros pelos mutuários, nem representa a obrigação de 

sua contratação juntamente com o mútuo e com a seguradora contratada pelo agente 

financeiro (contratação casada) prática contratual abusiva, pois expressamente autorizada pela 

legislação do SFH, não se lhe aplicando o disposto no art. 39, inciso I, do CDC" (TRF-5ª R. -AC 

404262 -2ª T. -Rel. Des. Fed. Conv. Emiliano Zapata Leitão -DJU 11.08.2008 -p. 213). 6. A 

aplicação da TR se impõe em face do pactuado, uma vez que a remuneração da poupança é 

feita pela TR, conforme precedentes jurisprudenciais. 7. É irregular a cláusula contratual que 

atribui à instituição financeira a condição de procuradora do mutuário, com amplos poderes 

irrevogáveis até a solução da dívida. 8. O saldo devedor deve ser atualizado antes do 

abatimento das prestações, para a manutenção do valor atualizado do capital mutuado pela 

instituição financeira. 9. Apelação da autora provida. Apelação da ré improvida. (TRF 5ª R.; AC 

403863; Proc. 2003.83.00.019310-1; PE; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Barros Dias; DJETRF5 

31/03/2010)] 

 

284. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR VIOLAÇÃO DO ART. 

39, V, DO CDC. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO 

PELO CONSUMIDOR. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA 

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNQA DE COMPROVAÇÃO, PELO INFRATOR DA NÃO 

OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. 

Critérios de dosagem do valor da multa nos termos da portaria procon nº 26/06, que amenizou 

eventuais exageros decorrentes da portaria procon nº 06/00, merecendo, portanto, recalculo 

para maior adequação aos parâmetros indicados no art. 57 do CDC. Recurso provido em parte 

para este fim. (TJSP; APL 994.05.038494-3; Ac. 4371334; São Paulo; Sétima Câmara de Direito 

Público; Relª Desª Constança Gonzaga; Julg. 08/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

285. CERCEAMENTO DE DEFESA. LIMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO -JULGAMENTO ANTECIPADO 

POSTULADO PELO AUTOR. PRECLUSÃO LÓGICA DOLO. FUNDAMENTO JURÍDICO DO PEDIDO 

LASTREADO NA IDADE AVANÇADA DO AUTOR. Inexistência de referência a falta de clareza das 

cláusulas nem a eventual incompatibilidade entre o total da prestação e os valores dos itens 

que a compõem. Aspectos fáticos dezudidos nas razões de apelação. Impossbilidade de excame. 

Não submissão ao contraditório em 1" grau. Vício de vontade não caracterizado consórcio. 

Devolução de parcelas pagas. Grupo em andamento. Tutela jurisdicional de natureza 



declaratória correção monetária. Contrato de consórcio -consorciado des1stente. Devolução 

das parcelas pagas -cabimento. Atualização a partir da data do pagamento de . Cada parcela. 

Aplicação dos índices da tabela prática do tribunal de justiça juros de mora. Cabimento. 

Incidência a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo contrato. Consórcio. Parcelas 

pagas. Devolução ao final do grupo. Exclusão da taxa de administração, da multa e do seguro 

taxa de administração. Redução. Fixação em 10%. Art. 39, inciso V, do Código de Defesa do 

Consumidor cláusula penal. Não incidência. Prejuízo não demonstrado ônus da sucumbênc1a. 

Art. 21 do código de processo civil -sucumbência recíproca- recurso provido em parte. (TJSP; APL 

991.08.049363-2; Ac. 4362435; Rio Claro; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Roberto Bedaque; Julg. 03/03/2010; DJESP 29/03/2010) 

 

286. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO. NÃO 

UTILIZAÇÃO PELA PARTE-AUTORA. FATURAS INDEVIDAMENTE COBRADAS. DANO MORAL 

CONFIGURADO. MULTA MINORADA. 1. Incontroversa pelos documentos anexados aos autos a 

remessa do cartão de crédito pelo recorrente para a parte-autora (sem solicitação), bem como 

a emissão de fatura cobrando tarifas indevidas. Tal conduta adotada pelo demandado é 

evidentemente abusiva, encontrando-se vedada pelo artigo 39, III, do CDC. 2. Assim, presentes o 

nexo causal entre a conduta indevida da demandada e o dano experimentado pela parte-

autora, configurado o dever de indenizar. 3. Em se tratando de decisão que impõe obrigação de 

fazer, é cabível a fixação de multa diária para o caso de descumprimento, nos termos do art. 

461, § 4º do CPC. Valor que se mostra excessivo no caso em tela, devendo ser reduzido para R$ 

50,00 multa diária limitada em 30 dias. RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO EM PARTE E 

RECURSO DA PARTE-AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; RCív 71002463487; Porto Alegre; 

Terceira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Jerson Moacir Gubert; Julg. 25/02/2010; DJERS 

23/03/2010) 

287. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PROCESSO CIVIL. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REVISÃO DE 

CONTRATO EXTINTO. O mutuário faz jus à revisão de contrato extinto, com fundamento na 

ilegalidade das cláusulas contratuais, na onerosidade excessiva dos respectivos encargos e no 

descumprimento, pelo agente mutuante, dos critérios acordados. Súmula nº 286 do STJ. 

Precedentes desta Corte. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DE SUAS 

REGRAS. A escritura pública de mútuo de dinheiro com obrigações e hipoteca firmada com a 

PREVI não se submete à legislação do SFH, pois se trata de relação firmada com entidade 

fechada de previdência privada. REVISIONAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC AOS 

CONTRATOS DO FINANCIAMENTO HABITACIONAL. Há relação de consumo entre o credor 

hipotecário, que concede empréstimo para aquisição de casa própria, e o devedor, razão pela 

qual aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Súmula nº 297 do STJ. 

REJUSTAMENTO DO ENCARGO MENSAL. FORMA DE AMORTIZAÇÃO. Inviável a aplicação das 

disposições legais previstas na Lei de Regência do SFH, mormente porque o contrato de mútuo 

imobiliário objeto da demanda não esta vinculados as regras da Lei nº 4.830/1964. 

COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. A cobrança do CET caracteriza bis in idem, 

especialmente porque os índices de correção e reajustamento do contrato de mútuo já estão 

ajustados no instrumento contratual. Caracterizada sobreposição de encargos remuneratórios. 

SEGURO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE NÃO CONFIGURADA. O fundo de quitação por morte e o 

seguro habitacional tem naturezas jurídicas diversas. Enquanto o seguro habitacional tem por 

finalidade cobrir os riscos decorrentes de sinistros eventualmente ocorridos no imóvel que 

acarretem danos físicos, o fundo possibilita a quitação da dívida hipotecária em caso de 

falecimento do contratante. VENDA CASADA. CARACTERIZADA. A contratação de seguros é uma 

imposição legal quando o imóvel for financiado de acordo com as regras do SFH. Na espécie, 

não se aplica a Lei de Regência do SFH, razão pela qual a imposição de seguro ao mutuário, sem 



a possibilidade deste optar pela seguradora de sua preferência ou mesmo de não contratar este 

serviço, configura a chamada "venda casada", vedada pela legislação consumerista (art. 39, 

inciso I, do CDC). TABELA PRICE. A capitalização dos juros é proibida (Súmula nº 121/STJ), 

somente aceitável quando expressamente permitida em Lei (Súmula nº 93/STJ), o que não 

acontece no mútuo habitacional. Verificada a contratação expressa da tabela price e que esta 

contém fórmula que privilegia a cobrança de juros sobre juros, devido a função exponencial, 

causando oneração excessiva ao devedor, deve ser revisada a cláusula para afastar a sua 

incidência e determinar o (re)cálculo das prestações através da contagem de juros nominais 

contratados de forma simples ou linear. Precedentes da Corte e do STJ. CORREÇÃO DO SALDO 

DEVEDOR PELA TR. Hipótese dos autos em que as partes contrataram expressamente a 

utilização da TR para correção do saldo devedor. A partir da vigência da Lei n. 8.177/91, em 

março de 1991, é legítima a utilização da TR como fator de composição monetária. Porém, 

deverá ocorrer o expurgo da taxa de 0,5%, correspondente a juro que compõe o índice, o que é 

vedado pela impossibilidade de cumulação, haja vista a taxa contratual, e a intolerância do bis 

in idem. Mantida a disposição contratual, pois é inviável a sua substituição do indexador por 

índice diverso do pactuado. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. Havendo valores pagos a maior pelo 

devedor, é possível a restituição mediante compensação ou devolução de forma simples. 

REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NOS TERMOS DO ARTIGO 515, § 3º, DO CPC, JULGARAM 

PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS. UNÂNIME. (TJRS; AC 70026959965; Santa Maria; 

Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 10/03/2010; DJERS 

23/03/2010) 

 

288. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE PULSOS ALÉM FRANQUIA. 

PRÁTICA ABUSIVA A TEOR DO ART. 39, V, DO CDC. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CF). DEVER JURÍDICO QUE NÃO PODE CONDICIONAR-SE A 

REGULAMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE 

VULNERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM EXCLUSÃO DO 

PERÍODO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É dever da concessionária de serviços públicos, fornecer 

serviços adequados, eficientes e seguros (art. 22 do CDC) ao consumidor, eis que o controle dos 

vícios do serviço se perfaz através da informação do que lhe foi efetivamente prestado, não 

sendo lícita cobrança mensal e indeterminada de tarifa por parte da operadora, açambarcando 

poderes inerentes a estes estatais que por autorização legal podem cobrar tributos. 2. Cuida-se, 

no caso, de direito subjetivo do consumidor, que não pode ser cobrado por custo operacional da 

concessionária a quem competia comprovar a regularidade do serviço efetivamente prestado, 

do que não se desincumbiu. A Constituição Federal atribui aos consumidores a condição de 

detentores de direito fundamental e aponta a defesa deste como princípio da ordem econômica 

(art. 5º, xxxii e art. 170, V da CF/88). Sentença reformada. (TJBA; Rec. 97738-1/2007-1; Terceira 

Turma Recursal; Relª Juíza Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo; DJBA 22/03/2010) 

 

289. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE PULSOS ALÉM FRANQUIA. 

PRÁTICA ABUSIVA A TEOR DO ART. 39, V, DO CDC. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CF). DEVER JURÍDICO QUE NÃO PODE CONDICIONAR-SE A 

REGULAMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE 

VULNERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM EXCLUSÃO DO 

PERÍODO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É dever da concessionária de serviços públicos, fornecer 

serviços adequados, eficientes e seguros (art. 22 do CDC) ao consumidor, eis que o controle dos 

vícios do serviço se perfaz através da informação do que lhe foi efetivamente prestado, não 

sendo lícita cobrança mensal e indeterminada de tarifa por parte da operadora, açambarcando 



poderes inerentes a estes estatais que por autorização legal podem cobrar tributos. 2. Cuida-se, 

no caso, de direito subjetivo do consumidor, que não pode ser cobrado por custo operacional da 

concessionária a quem competia comprovar a regularidade do serviço efetivamente prestado, 

do que não se desincumbiu. A Constituição Federal atribui aos consumidores a condição de 

detentores de direito fundamental e aponta a defesa deste como princípio da ordem econômica 

(art. 5º, xxxii e art. 170, V da CF/88). Sentença reformada. (TJBA; Rec. 97738-1/2007-1; Terceira 

Turma Recursal; Relª Juíza Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo; DJBA 22/03/2010) 

 

290. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. PEDIDOS NÃO SUSCITADOS E NÃO APRECIADOS NA 

PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PARTICULAR. ART. 515, § 2º, DO 

CPC. LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. AFERIÇÃO DA ALEGADA 

CAPITALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. LIMITE DE JUROS. ART. 591 DO 

CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE SERVIÇO. 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SEGURO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. APELAÇÃO DA 

PARTE AUTORA IMPROVIDA. APELAÇÃO DA CEF PROVIDA. No caso em tela, a parte autora 

alargou o objeto da lide, na fase recursal, não sendo possível, por aplicação do art. 515, § 1º, do 

CPC, a apreciação e julgamento as questões que não foram suscitadas e discutidas no processo. 

-Recurso não conhecido quanto aos pleitos de que seja declarada a impossibilidade de 

cumulação da comissão de permanência com outros encargos. -Não tendo sido produzida a 

prova pericial, a análise da capitalização deve ser empreendida por outros meios disponíveis 

nos autos, não havendo que se falar em anulação da sentença. -A Segunda Seção do Superior 

Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido da inaplicabilidade do art. 591 c/c o 

art. 406 do Código Civil aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário. -A rigor, 

não configura capitalização dos juros a utilização escorreita do sistema de amortização 

introduzido pela Tabela Price, em contratos de empréstimo que prevêem a dedução gradativa 

de parcela de amortização e juros, a partir do fracionamento mensal da taxa convencionada, 

desde que observados os limites legais. No caso, não se apurou a existência de amortização 

negativa no contrato, ou seja, a prestação foi suficiente para pagar a parcela de juros ( vide as 

folhas 45/59). -A tarifa de serviço encontra-se prevista nos contratos firmados, havendo 

indicação do valor e da destinação. A sua cobrança, por outro lado, não se encontra vedada 

pela Resolução nº 2.303/96, do Banco Central do Brasil. -A contratação de cobertura securitária 

vinculada aos negócios jurídicos de mútuo não constituiu burla às disposições protetivas ao 

consumidor, notadamente àquela que veta a prática abusiva de "venda casada" (art. 39, I, do 

CDC). -Apelação da parte autora improvida. Apelação da CEF provida. (TRF 5ª R.; AC 454831; 

Proc. 2007.85.00.003625-0; SE; Quarta Turma. 

 

291. TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE PULSOS ALÉM FRANQUIA. 

PRÁTICA ABUSIVA A TEOR DO ART. 39, V, DO CDC. GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CF). DEVER JURÍDICO QUE NÃO PODE CONDICIONAR-SE A 

REGULAMENTAÇÃO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. IMPROPRIEDADE DA ALEGAÇÃO DE 

VULNERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM EXCLUSÃO DO 

PERÍODO FULMINADO PELA PRESCRIÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É dever da concessionária de serviços públicos, fornecer 

serviços adequados, eficientes e seguros (art. 22 do CDC) ao consumidor, eis que o controle dos 

vícios do serviço se perfaz através da informação do que lhe foi efetivamente prestado, não 

sendo lícita cobrança mensal e indeterminada de tarifa por parte da operadora, açambarcando 

poderes inerentes a estes estatais que por autorização legal podem cobrar tributos. 2. Cuida-se, 

no caso, de direito subjetivo do consumidor, que não pode ser cobrado por custo operacional da 

concessionária a quem competia comprovar a regularidade do serviço efetivamente prestado, 

do que não se desincumbiu. A Constituição Federal atribui aos consumidores a condição de 



detentores de direito fundamental e aponta a defesa deste como princípio da ordem econômica 

(art. 5º, xxxii e art. 170, V da CF/88). Sentença reformada. (TJBA; Rec. 138014-1/2007-1; 

Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo; DJBA 18/03/2010) 

 

292. TELEFONIA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. Cabimento de devolução de valores pagos a 

título de pulsos além franquia. Falta controle tarifário que gera sua inexigibibilidade. Ausência 

de critérios sistemáticos de cobrança caracteriza violação ao dever de informação imposto pelo 

artigo 6º, inciso III, CDC. Violação ao art 31 CDC no que respeita á apresentação dos serviços 

nas fases pré e pós contratual. O dever de inforamçao é anexo ao princípio da boa-fé. É prática 

abusiva inserida no art. 39 do CDC. Rol exemplificativo. Afastamento da complexidade extintiva 

da ação sem apreciação de mérito tratando-se de questão de direito material: Composição de 

unidade-preço e gasto. Cobrança com obscuridade e sem critérios inteligíveis para o 

consumidor. Provimento ao recurso. Julgamento de mérito pela procedência do pedido. Recurso 

improvido. Sentença confirmada. (TJBA; Rec. 92313-3/2007-1; Segunda Turma Recursal; Relª 

Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas; DJBA 15/03/2010) 

 

293. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. ENVIO DE PROPOSTA DE SERVIÇO DE 

SEGURO CONJUNTAMENTE COM A CONTA TELEFÔNICA. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. NÃO 

ATINENTE À ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. PRELIMINAR. DIREITO 

INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. I. Tratando-se de interesses e direitos individuais de origem comum 

e, portanto, revestido de homogeneidade, possível o manejo de ação civil pública. II. Atua de 

forma abusiva e ilícita a empresa de telefonia que envia aos seus usuários, junto com a conta 

telefônica, proposta de adesão a seguro não atinente as atividades por ela desempenhadas, e 

sem que os consumidores houvessem pedido. Inteligência do art. 39, III, do CDC. III. O fato de a 

proposta vir em folha separada, em cor e formato diferentes, não é suficiente para que o 

consumidor fácil e imediatamente a identifique como publicidade, como requer o art. 36 do 

CDC, sobretudo, por já constar na apólice enviada códigos de barras para pronto pagamento. 

lV. Negou- se provimento ao apelo. (TJDF; Rec. 2007.01.1.000888-5; Ac. 408.107; Sexta Turma 

Cível; Rel. Des. José Divino de Oliveira; DJDFTE 11/03/2010; Pág. 123) 

 

294. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA 

COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A alegação de inobservância das 

disposições contidas no artigo 39, incisos IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, não 

constitui fundamento suficiente para amparar pedido de declaração de nulidade da sentença. 

2.A inscrição do nome do mutuário em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando 

demonstrada a inadimplência, constitui exercício regular de direito do credor, não ensejando a 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 3.Recurso conhecido e não 

provido. (TJDF; Rec. 2008.01.1.071875-7; Ac. 408.658; Terceira Turma Cível; Relª Desª Nídia 

Corrêa Lima; DJDFTE 09/03/2010; Pág. 174) 

 

295. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VENDA FRACIONADA DE MEDICAMENTOS. 

PRETENSÃO DE SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS 

AO DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DETUTELA. APLICABILIDADE DO RDC 80/2006 DA ANVISA 

E ART. 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. Para a concessão da tutela antecipada, impende seja demonstrada prova 

inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Não demonstrados tais requisitos, o 

indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe. (TJMT; AI 105701/2009; Sorriso; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Vidal; Julg. 19/01/2010; DJMT 27/01/2010; Pág. 22) 



 

296. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE MÚTUO. Aplicação do código de defesa do 

consu midor. Revisão contratual. financiamento de habitação. Tabela price. anatocismo 

configurado. Súmula nº 121 do STF. exclusão. Seguro habitacional. Venda c asa. ilegalid ade 

configurada. Recurso conhec ido e desprovido. I- aplica-se o código de defesa do consumidor 

aos contratos de mútuo, devido a presença dos requisitos legais. II- a aplicação da tabela price 

importa na cobrança de juros disfarçados e compostos, configurando a hipótese de anatocismo, 

prática vedada em nosso ordenamento jurídico. Súmula nº 121 do stf: É vedada a capitalização 

de juros, ainda que expressamente convencionada. III. É necessária a contratação do seguro 

habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há obrigatoriedade de que o mutuário contrate o 

referido seguro diretamente com o agente financeiro, ou por seguradora indicada por este, 

exigência esta que configura venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I, do CDC. lV. Recurso 

conhec ido e desprovido. (TJRN; AC 2009.007684-8; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Dilermando 

Mota; DJRN 28/01/2010; Pág. 39) 

 

297. CONSUMIDOR. PAGAMENTO A PRAZO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE OUTRO PRODUTO. 

"VENDA CASADA". PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. 1. O Tribunal a quo manteve a concessão 

de segurança para anular auto de infração consubstanciado no art. 39, I, do CDC, ao 

fundamento de que a impetrante apenas vinculou o pagamento a prazo da gasolina por ela 

comercializada à aquisição de refrigerantes, o que não ocorreria se tivesse sido paga à vista. 2. 

O art. 39, I, do CDC, inclui no rol das práticas abusivas a popularmente denominada "venda 

casada", ao estabelecer que é vedado ao fornecedor "condicionar o fornecimento de produto ou 

de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites 

quantitativos". 3. Na primeira situação descrita nesse dispositivo, a ilegalidade se configura 

pela vinculação de produtos e serviços de natureza distinta e usualmente comercializados em 

separado, tal como ocorrido na hipótese dos autos. 4. A dilação de prazo para pagamento, 

embora seja uma liberalidade do fornecedor assim como o é a própria colocação no comércio 

de determinado produto ou serviço -, não o exime de observar normas legais que visam a coibir 

abusos que vieram a reboque da massificação dos contratos na sociedade de consumo e da 

vulnerabilidade do consumidor. 5. Tais normas de controle e saneamento do mercado, ao 

contrário de restringirem o princípio da liberdade contratual, o aperfeiçoam, tendo em vista que 

buscam assegurar a vontade real daquele que é estimulado a contratar. 6. Apenas na segunda 

hipótese do art. 39, I, do CDC, referente aos limites quantitativos, está ressalvada a 

possibilidade de exclusão da prática abusiva por justa causa, não se admitindo justificativa, 

portanto, para a imposição de produtos ou serviços que não os precisamente almejados pelo 

consumidor. 7. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 384.284; Proc. 2001/0155359-5; RS; 

Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 20/08/2009; DJE 15/12/2009) 

 

298. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES QUE COBRA CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA POR 

SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DOS ARTIGOS 515, §§ 1º E 2º DO 

CPC E 39, III DO CDC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. DISSÍDIO 

PRETORIANO NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 

Prequestionamento Ausência. Violação do artigo 535 do CPC. Inexistência.: Os artigos 515, §§ 

1º e 2º do CPC e 39, III do CDC ditos violados, não foram objeto de debate pelo acórdão 

impugnado atraindo, destarte, o óbice dos Enunciados nºs 282 e 356 do STF. Não se reveste de 

nulidade o acórdão que, embora de forma sucinta, apresentou os fundamentos nos quais 

apoiou suas conclusões. 2. Dissídio pretoriano. Não-comprovação: Não ficou comprovado, de 

forma iniludível, o dissídio pretoriano invocado. Não obstante a polêmica em torno da matéria, 

com jurisprudência oscilante desta Corte, a posição mais correta é a que recomenda o exame do 

caso concreto. Na hipótese em apreço, conforme se infere das instâncias ordinárias, os serviços 



prestados pela recorrida não foram impugnados em momento algum pelo recorrente, que deles 

sempre se beneficiou. Elidir tais fundamentos, envolveria o exame do conjunto fático-

probatório, o que encontra óbice nos enunciados das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-Ag 703.266; Proc. 2005/0142406-0; RJ; 

Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 18/08/2009; DJE 02/09/2009) 

 

299. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. REEXAME FÁTICO-

PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ. 1. A controvérsia não foi solucionada pela Corte de origem sob o 

prisma dos dispositivos legais tidos por vulnerados - arts. 39, 42 e 51 do CDC -, os quais carecem 

do requisito indispensável do prequestionamento e, por conseguinte, não são suscetíveis de 

exame por este Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a Súmula nº 211/STJ. 2. Para se 

investigar a existência de má-fé e a inocorrência de engano justificável seria indispensável 

profundo exame do substrato fático dos autos, pois o Tribunal a quo deixou de posicionar-se 

expressamente sobre o assunto e, nesse cenário, haveria a necessidade de revolvimento dos 

elementos probatórios para se acolher a pretensão recursal. Incidência da Súmula 07/STJ. 3. 

Noutro tópico, verifica-se que o aresto recorrido não enfrenta o assunto e tampouco fornece os 

dados que embasam a insurgência - suposta aplicação da tarifa máxima sem qualquer 

correlação com o efetivo consumo -, de forma que a apreciação do tema esbarra 

simultaneamente nas supracitadas Súmulas nºs 211 e 07/STJ. 4. Agravo regimental não 

provido. (STJ; AgRg-REsp 1.050.333; Proc. 2008/0085636-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. José 

de Castro Meira; Julg. 06/08/2009; DJE 31/08/2009) 

 

300. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO. VALOR INSUFICIENTE APURADO EM PERÍCIA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 

CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELA TR. APLICAÇÃO CDC. ESCOLHA DA SEGURADORA PELO 

AGENTE FINANCEIRO. 1. Deve ser julgado improcedente pedido de liberação de obrigação de 

pagamento de prestações de contrato de financiamento imobiliário quando apurado em perícia 

contábil que os valores consignados são inferiores que aqueles efetivamente devidos, de acordo 

com as cláusulas do contrato. Não há recusa injustificada de recebimento do agente financeiro. 

2. Havendo novação objetiva da dívida, com modificação substancial do objeto da prestação, e 

não tendo sido comprovada a alegação de vícios de consentimento na prática do ato, não é 

possível a revisão das cláusulas do contrato firmado pelas partes em data anterior à 

renegociação da dívida. 3. Diante da previsão contratual de cláusula de correção monetária de 

acordo com a aplicação do coeficiente de remuneração da caderneta de poupança é cabível a 

incidência da TR como fator de atualização do saldo devedor. Jurisprudência do STJ e do STF. 4. 

As normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC são aplicáveis aos contratos de 

financiamento imobiliário vinculados ao sistema financeiro habitacional - SFH. Precedentes STJ 

5. É admitida a contratação de seguro obrigatório conjuntamente com o contrato de mútuo 

vinculado às regras do SFH, e que tem amparo no artigo 21 do Decreto-Lei nº 73/66. Não está 

caracterizada infringência à regra contida no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor. Ausência de demonstração de situação de cobrança abusiva. 6. Apelação dos 

autores a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 1999.38.00.009529-5; MG; Sexta Turma; Rel. 

Juiz Fed. Conv. Rodrigo Navarro de Oliveira; Julg. 13/11/2009; DJF1 14/12/2009; Pág. 203) 

 

301. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DÉBITO NO 

SERASA. CONTA CORRENTE INATIVA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE CRÉDITO 

ROTATIVO E DE SEGURO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O Supremo 

Tribunal Federal já decidiu que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. 2. A renovação automática de contratos de seguro e de crédito rotativo, após seis 

meses de ausência de movimentação da conta pelo correntista, afronta o art. 39 do Código de 



Defesa do Consumidor que estabelece ser abusiva a prática de enviar ou entregar ao 

consumidor ou fornecer qualquer serviço sem solicitação prévia (inciso III). 3. A inscrição 

indevida de débito em cadastros de inadimplentes gera a obrigação de indenizar pelos danos 

morais. Precedentes. 4. Tendo o correntista contribuído para o registro por não ter 

providenciado o encerramento formal da conta corrente e levando em consideração ainda que, 

ao menos em pequena parcela, o valor era devido, deve a indenização ser fixada em R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 5. Apelação parcialmente provida. (TRF 1ª R.; AC 2002.38.00.004102-

0; MG; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Maria Maura Martins Moraes Tayer; Julg. 

04/11/2009; DJF1 11/12/2009; Pág. 377) 

 

302. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES EM DESCONFORMIDADE COM A 

VARIAÇÃO SALARIAL DOS MUTUÁRIOS. COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. AUSÊNCIA 

DE PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 10% AO ANO. REGULARIDADE DO 

SEGURO HABITACIONAL ESTIPULADO NO CONTRATO. URV. APLICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TAXA 

REFERENCIAL-TR. POSSIBILIDADE. INVERSÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

AMPARO LEGAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ABRIL/1990. IPC. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. 

OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE ANATOCISMO. CDC. INAPLICABILIDADE. 1. O contrato prevê 

a observância do plano de equivalência salarial. PES, mediante o qual os encargos são 

reajustados segundo a evolução salarial da categoria profissional do mutuário principal. 2. 

Correta a sentença que, amparada em laudo pericial que demonstrou que as prestações de 

financiamento não foram reajustadas pelos mesmos índices auferidos pela categoria 

profissional dos mutuários, determinou a revisão dos valores das prestações em conformidade 

com o plano de equivalência salarial, visando manter o comprometimento de renda 

inicialmente contratado. Precedentes desta corte. 3. O coeficiente de equiparação salarial. Ces 

destina-se a corrigir distorções decorrentes do reajuste salarial do mutuário e da efetiva 

correção monetária verificada, estabelecendo uma compensação de valores. Contudo, na 

hipótese, o mútuo é anterior a Lei nº 8.692/93 e não há previsão no instrumento contratual, 

razão pela qual o ces deve ser afastado. 4. O art. 6º, letra e, da Lei nº 4.380/64, segundo 

entendimento do STJ e desta corte, não trata de limitação de juros remuneratórios a 10% ao 

ano, mas tão somente de critérios de reajuste dos contratos de financiamento, previstos no art. 

5º do mesmo diploma legal. 5. A vinculação do seguro habitacional obrigatório ao mútuo é 

legítima, pois inserida no regramento do SFH como regra impositiva, da qual não poderia 

furtar-se a instituição financeira. Por outro lado, o estrito cumprimento de determinação legal, 

que impõe a contratação de cobertura securitária vinculada aos negócios jurídicos de mútuo 

habitacional, não constituiu burla às disposições protetivas ao consumidor, notadamente 

àquela que veta a prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC). 6. O valor e as condições 

do seguro habitacional são estipulados de acordo com as normas editadas pela 

superintendência de seguros privados. Susep (DL 70/66, ato 32 e 36). 7. A incidência da URV nas 

prestações do contrato não rendem ensejo a ilegalidade, porquanto, na época em que vigente, 

era quase que uma moeda de curso forçado, funcionando como indexador geral da economia, 

inclusive dos salários, sendo certo, nesse contexto, que a sua aplicação, antes de causar 

prejuízos, mantém, na verdade, o equilíbrio entre as parcelas do mútuo e a renda, escopo maior 

do PES (RESP 576.638/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, quarta turma, julgado em 

03.05.2005, DJ 23.05.2005 p. 292). 8. É possível a utilização da TR, após o advento da Lei nº 

8.177/91, na atualização do saldo devedor de contrato vinculado ao sistema financeiro da 

habitação (SFH), desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de poupança. 9. 

Não se observa qualquer ilegalidade no procedimento do agente financeiro consistente na 

atualização do saldo devedor do financiamento antes de abater-lhe o valor da prestação 

mensal paga. Precedentes desta corte e do STJ. 10. Está pacificado no âmbito do STJ, inclusive 

com manifestação da corte especial, e deste tribunal, o entendimento de que, no mês de abril 



de 1990, deverá ser aplicado o IPC de março de 1990 e não o BTNF na correção do saldo 

devedor dos contratos de mútuo hipotecários, celebrados sob as normas do SFH. 11. A perícia 

constatou a capitalização de juros no contrato em exame. Ocorre capitalização no saldo 

devedor quando a prestação, que se compõe de parcelas de amortização e juros, reduzse a 

ponto de ser insuficiente para o pagamento dos juros contratuais. Para afastar a incidência de 

novos juros sobre os anteriores, devem ser contabilizados, em separado, os que restaram sem 

pagamento. Anatocismo configurado. 12. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos 

contratos de mútuo celebrados sob as normas do sistema financeiro de habitação que possuem 

cobertura pelo FCVS. Precedentes do STJ. 13. Apelação dos autores parcialmente provida para 

determinar que nos meses em que o valor cobrado não for suficiente para quitar as parcelas de 

amortização, juros e demais acessórios, a diferença apurada a menor seja contabilizada 

separadamente do saldo devedor, sem a incidência de juros, mas apenas de correção 

monetária, pelo mesmo índice aplicável ao saldo devedor. 14. Apelação da CEF não provida. 

Acórdão (TRF 1ª R.; AC 2003.33.00.033467-2; BA; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. Mônica 

Neves Aguiar da Silva; Julg. 11/11/2009; DJF1 11/12/2009; Pág. 395) 

 

303. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. AMORTIZAÇÃO DO SALDO 

DEVEDOR. CORREÇÃO PELA TR. LEI Nº 8.177/91. CRITÉRIO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA 

PRICE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. A contratação do 

seguro habitacional obrigatório pode ser feita pelo próprio agente financeiro (art. 21, §1º, do 

Decreto-Lei n. 73/66). 2. Não há falar em violação do art. 39, I, do Código de Defesa do 

Consumidor, porque há nessa contratação uma forte carga de interesse público na manutenção 

da higidez do sistema financeiro da habitação. Seria impossível, de outra forma, o controle, em 

face da grande quantidade de mutuários, da longa duração dos contratos, da variedade de 

coberturas, da periodicidade das renovações, da necessidade de pagamento pontual etc. 3. 

Inexiste prova de que o valor do seguro esteja em desacordo com os limites estabelecidos pela 

superintendência de seguros privados. Susep e/ou se mostre abusivo em relação às taxas 

praticadas por outras seguradoras. 4. Inexiste ilegalidade na atualização do saldo devedor do 

financiamento antes de se deduzir o valor da prestação mensal paga. 5. Aplica-se a TR como 

fator de atualização do saldo devedor de mútuo habitacional se há previsão contratual expressa 

de que será reajustado pelo mesmo índice de correção monetária adotado para o reajuste das 

cadernetas de poupança e das contas vinculadas FGTS. 6. Foi eleito pelos contratantes o 

sistema francês de amortização. Tabela price, o que deve ser mantido para amortização do 

saldo devedor. 7. Não ficou demonstrada, na planilha de evolução do financiamento, a 

ocorrência de amortização negativa, afastando-se, assim, a alegação de anatocismo. 8. "a 

incidência da TR em conjunto com os juros remuneratórios não implica ilegítima capitalização 

de juros" (TRF. 1ª região, AP 19993500012480-3/GO, Rel. Juiz convocado marcelo albernaz, 

data da decisão 09/03/2009). 9. Apelação da Caixa Econômica Federal a que se dá provimento 

para, reformando a sentença julgar improcedentes os pedidos, recaindo sobre os autores a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (art. 20, § 4º do 

CPC), suspensa sua execução por estarem litigando sob o pálio da assistência judiciária. 10. O 

provimento da apelação da ré, com a consequente improcedência dos pedidos dos autores, 

torna prejudicado o recurso adesivo por estes interposto, destinado exclusivamente a afastar 

correção do saldo devedor pela TR e o alegado anatocismo. (TRF 1ª R.; AC 2001.38.00.013022-

1; MG; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Joao Batista Moreira; Julg. 26/08/2009; DJF1 22/09/2009; 

Pág. 576) 

 

304. DIREITO CIVIL. SFH. PES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. URV. CES. SEGURO. TABELA PRICE. 

JUROS. CAPITALIZAÇÃO. SALDO DEVEDOR. TR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça e desta corte firmouse no sentido de que, nos contratos firmados 



após a vigência da Lei nº 8.004/90 por mutuários autônomos, o reajuste das prestações deve 

ser realizado pela variação do IPC. 2. Aplicam-se às prestações do contrato de financiamento 

habitacional os índices de atualização da URV, no período compreendido entre março e 

junho/94, em observância ao princípio da equivalência salarial. Precedentes. 3. A parcela do 

coeficiente de equiparação salarial. Ces pode ser exigida desde que prevista no contrato. 

Jurisprudência desta corte e do Superior Tribunal de Justiça. 4. A contratação do seguro 

habitacional obrigatório pode ser feita pelo agente financeiro (art. 21, §1º, do Decreto-Lei n. 

73/66), não havendo violação do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

imposta por determinação legal. Precedentes desta corte. 5. A jurisprudência dos tribunais 

firmou-se no sentido de que a aplicação da tabela price não implica em capitalização de juros. 

6. A capitalização de juros decorrente da amortização negativa em qualquer periodicidade, é 

vedada nos contratos regidos pelo sistema financeiro da habitação, ainda que haja previsão 

contratual expressa, porquanto inexistente qualquer previsão legal. Súmula nº 121 do Supremo 

Tribunal Federal. Precedentes do STJ e desta corte. 7. Nos termos da Súmula nº 295 do STJ, "a 

taxa referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que 

pactuada". 8. O saldo devedor do financiamento deve ser atualizado monetariamente antes da 

amortização do valor da prestação mensal. Precedentes desta corte e do STJ. 9. O art. 6º, "e", 

da Lei nº 4.380/64 não estabelece limitação à taxa de juros remuneratórios a 10% ao ano nos 

contratos de financiamento imobiliário no âmbito do SFH, apenas fixa condição para o reajuste 

previsto no art. 5º da mesma Lei. Não há ilegalidade no contrato que estabelece taxa nominal 

de juros de 10,5% ao ano. 10. A possibilidade de repetição em dobro das importâncias recebidas 

a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, somente 

se justifica se provada má-fé. Precedentes desta corte e do STJ. 11. Apelações a que se nega 

provimento. (TRF 1ª R.; AC 2000.38.00.026277-1; MG; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Conv. 

Maria Maura Martins Moraes Tayer; Julg. 19/08/2009; DJF1 22/09/2009; Pág. 560) 

305. SFH. CONTRATO DE MÚTUO. PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. LAUDO PERICIAL. 

OBSERVÂNCIA PELA CEF. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL-TR. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO 

PELO PES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVERSÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE 

ANATOCISMO. REGULARIDADE DO SEGURO HABITACIONAL ESTIPULADO NO CONTRATO. 

COEFICIENTE DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CES SOBRE 

O SEGURO. REPETIÇÃO SIMPLES NO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 1. O contrato prevê a 

observância do plano de equivalência salarial. PES, mediante o qual os encargos são 

reajustados segundo a evolução salarial da categoria profissional do mutuário principal. Na 

hipótese, o laudo pericial constatou que a CEF operacionalizou reajustou a menor se comparado 

com os reajustes dos salários da parte autora. 2. É possível a utilização da TR, após o advento 

da Lei nº 8.177/91, na atualização do saldo devedor de contrato vinculado ao sistema 

financeiro da habitação (SFH), desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de 

poupança. 3. Inexiste norma no âmbito do sistema financeiro de habitação que estipule a 

aplicação obrigatória do plano de equivalência salarial na correção do saldo devedor a ensejar 

a exclusão de cláusula pactuada no contrato de mútuo celebrado entre os autores e a CEF. 4. 

Não se observa qualquer ilegalidade no procedimento do agente financeiro consistente na 

atualização do saldo devedor do financiamento antes de abater-lhe o valor da prestação 

mensal paga. Precedentes desta corte e do STJ. 5. Constatou-se a capitalização de juros no 

contrato em exame. Ocorre capitalização no saldo devedor quando a prestação, que se compõe 

de parcelas de amortização e juros, reduz-se a ponto de ser insuficiente para o pagamento dos 

juros contratuais. Para afastar a incidência de novos juros sobre os anteriores, devem ser 

contabilizados, em separado, os que restaram sem pagamento. Anatocismo configurado. 6. A 

vinculação do seguro habitacional obrigatório ao mútuo é legítima, pois inserida no regramento 

do SFH como regra impositiva, da qual não poderia furtar-se a instituição financeira. Por outro 



lado, o estrito cumprimento de determinação legal, que impõe a contratação de cobertura 

securitária vinculada aos negócios jurídicos de mútuo habitacional, não constituiu burla às 

disposições protetivas ao consumidor, notadamente àquela que veta a prática abusiva de 

"venda casada" (art. 39, I, do CDC). 7. O valor e as condições do seguro habitacional são 

estipulados de acordo com as normas editadas pela superintendência de seguros privados. 

Susep (DL 70/66, ato 32 e 36). 8. O coeficiente de equiparação salarial. Ces destina-se a corrigir 

distorções decorrentes do reajuste salarial do mutuário e da efetiva correção monetária 

verificada, estabelecendo uma compensação de valores. Na hipótese, não obstante o mútuo ser 

anterior a Lei nº 8.692/93, é devida a cobrança do ces, uma vez que há previsão contratual 

expressa sobre a sua utilização. 9. Está corte já se manifestou no sentido de que, havendo 

previsão contratual de incidência do coeficiente de equiparação salarial, deve o mesmo incidir 

sobre todo o encargo mensal, o qual inclui amortização, juros e seguro. 10. "não incide a sanção 

do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando o encargo considerado indevido é objeto de 

controvérsia jurisprudencial e não está configurada a má-fé do credor" (AGRG no RESP 

856.486/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes de barros, terceira turma, julgado em 25.09.2006, 

DJ 09.10.2006 p. 305). 11. Apelação parcialmente provida para determinar que nos meses em 

que o valor cobrado não for suficiente para quitar as parcelas de amortização, juros e demais 

acessórios, a diferença apurada a menor deverá ser contabilizada separadamente do saldo 

devedor, sem a incidência de juros, mas apenas de correção monetária, pelo mesmo índice 

aplicável ao saldo devedor. (TRF 1ª R.; AC 2001.38.00.005040-0; MG; Quinta Turma; Rel. Juiz 

Fed. Conv. Mônica Neves Aguiar da Silva; Julg. 05/08/2009; DJF1 04/09/2009; Pág. 1713) 

 

306. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SFH. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CRESCENTE. SACRE. NÃO 

INCIDÊNCIA DO PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL. PES/CP. RECÁLCULO DAS PRESTACÕES E 

ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. TR. 

COMPROMETIMENTO DE RENDA. INAPLICABILIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. SEGURO 

HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. TAXA DE JUROS. LEI Nº 4.380/64. 1. Eleito pelos contratantes o 

sistema de amortização crescente. Sacre deve ser mantido para amortização do saldo devedor. 

2. Não é possível a utilização do plano de equivalência salarial. PES para reajuste das prestações 

e do saldo devedor quando se trata de contrato que adota o sistema de amortização crescente. 

Sacre. 3. Nos contratos que adotam o sacre não se aplica o disposto no art. 2º da Lei nº 

8.692/1993 (limite máximo de comprometimento de renda). Precedentes. 4. Aplica-se a taxa 

referencial. TR como fator de atualização do saldo devedor de mútuo habitacional se há 

previsão contratual expressa de que será reajustado pelo mesmo índice de correção monetária 

adotado para reajuste das cadernetas de poupança e das contas vinculadas do FGTS. 

Precedentes. 5. Não ficou demonstrada, no laudo pericial nem na planilha de evolução do 

financiamento, a ocorrência de amortização negativa. Afasta-se, assim, a alegação de 

anatocismo. 6. A mera adoção do sacre não implica automática capitalização de juros. 7. A 

contratação do seguro habitacional obrigatório pode ser feita pelo próprio agente financeiro 

(art. 21, §1º, do Decreto-Lei nº 73/66). 8. Não há falar em violação do art. 39, I, do Código de 

Defesa do Consumidor, porque há nessa contratação uma forte carga de interesse público na 

manutenção da higidez do financiamento imobiliário. Seria impossível, de outra forma, o 

controle, em face da grande quantidade de mutuários, da longa duração dos contratos, da 

variedade de coberturas, da periodicidade das renovações, da necessidade de pagamento 

pontual etc. 9. Inexiste prova de que o valor do seguro esteja em desacordo com os limites 

estabelecidos pela superintendência de seguros privados. Susep e/ou se mostre abusivo em 

relação às taxas praticadas por outras seguradoras. 10. O art. 6º, alínea "e", da Lei nº 4.380/64 

não estabelece limitação à taxa de juros nos contratos de financiamento imobiliário. Apenas 

fixa condição para o reajuste previsto no art. 5º da referida Lei. Precedentes. 11. No tocante ao 

pedido de incorporação das prestações vencidas ao saldo devedor e à alegação de redução de 



renda, apenas nas razões de apelação, não merece conhecimento o recurso, eis que "não pode 

o apelante impugnar senão aquilo que foi decidido na sentença" (RTJ 126/813), entendimento 

jurisprudencial que justifica o não conhecimento do recurso que veicula matéria de todo 

estranha ao conteúdo decisório do ato jurisdicional impugnado. 12. Apelação conhecida, em 

parte, a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 2002.38.00.008487-9; MG; Quinta Turma; Rel. 

Des. Fed. Joao Batista Moreira; Julg. 22/07/2009; DJF1 07/08/2009; Pág. 51) 

 

307. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA HIPOTECÁRIO. ART. 515. § 3º, CPC. ATUALIZAÇÃO DO 

SALDO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL. TR. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. 

CRITÉRIO. PES/CP. INAPLICABILIDADE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CRESCENTE. SACRE. PES/CP. 

INAPLICABILIDADE. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO. 1. 

De acordo com o art. 515, § 3º, do código de processo civil, nos casos de extinção do processo, 

sem resolução do mérito, (art. 267), o tribunal pode julgar desde logo a lide, se a causa versar 

sobre questão exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato julgamento (art. 

515, § 3º, do CPC). 2. Aplica-se a TR como fator de atualização do saldo devedor de mútuo 

habitacional se há previsão contratual expressa de que será reajus tado pelo mesmo índice de 

correção monetária adotado para reajuste das cadernetas de poupança e das contas vinculadas 

FGTS. 3. Inexiste ilegalidade na atualização do saldo devedor do financiamento antes de se 

deduzir o valor da prestação mensal paga. 4. Eleito pelos contratantes o sacre, deve ele ser 

mantido para amortização do saldo devedor. 5. Não é possível a utilização do plano de 

equivalência salarial. PES para reajuste das prestações e do saldo devedor quando se trata de 

contrato que adota o sacre (cláusula décima segunda, parágrafo quarto. Fl. 38). 6. Não ficou 

demonstrada, na planilha de evolução do financia mento, a ocorrência de amortização 

negativa, afastando-se, assim, a ale gação de anatocismo. 7. A contratação do seguro 

habitacional obrigatório pode ser feita pelo próprio agente financeiro (art. 21, §1º, do decreto-

Lei n. 73/66). 8. Não há falar em violação do art. 39, I, do código de defesa do consumidor, 

porque há nessa contratação uma forte carga de interesse público na manutenção da higidez 

do SFH. Seria impossível, de outra forma, o controle, em face da grande quantidade de 

mutuário s, da longa duração dos contratos, da variedade de coberturas, da periodicidade das 

renovações, da necessidade de pagamento pontual etc. 9. Inexiste prova de que o valor do 

seguro esteja em desacordo com os limites estabelecidos pela superintendência de seguros 

privados. Susep e/ou se mostre abusivo em relação às taxas praticadas por outras seguradoras. 

10. Apelação a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; AC 2003.38.00.002618-5; MG; Quarta 

Turma; Rel. Des. Fed. João Batista Moreira; Julg. 20/05/2009; DJF1 05/06/2009; Pág. 207) 

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio 

discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, 

as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. 

§ 1º Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo de dez dias, 

contado de seu recebimento pelo consumidor. 

§ 2° Uma vez aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente 

pode ser alterado mediante livre negociação das partes. 

§ 3° O consumidor não responde por quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da 

contratação de serviços de terceiros não previstos no orçamento prévio. 

Julgados 



308. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA. INEXISTÊNCIA DE CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO ENTRE AS PARTES. SERVIÇO PRESTADO SEM PRÉVIO ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO 

EXPRESSA. Violação ao artigo 39, IV C.C artigo 40, § 3o do CDC inexistência de condomínio ou 

loteamento na região. Obrigação aceita pelos demais moradores. Vinculação do réu. 

Inaplicabilidade artigo 624, caput, do Código Civil. Recurso improvido. (TJSP; APL 

992.05.009224-2; Ac. 4277986; Mogi-Mirim; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Ferraz Felisardo; Julg. 13/01/2010; DJESP 24/02/2010) 

 

309. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

DÍVIDA PAGA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. 1. O recorrente não demonstra que a 

restrição de crédito perdurou por somente um mês, pois não juntou à contestação histórica dos 

cadastros restritivos de crédito em nome do autor. É certo que o recorrido não pediu obrigação 

de fazer consistente na exclusão da restrição, inferindo-se que a mesma já fora providenciada 

pelo recorrente. Acontece que a restrição existiu e a dívida fora paga ainda em julho de 2008, 

revelando-se restrição indevida cuja duração ainda que fosse de um mês não retira o 

fundamento da condenação em danos morais. 2. O artigo 40 do CDC não dispõe sobre o 

número de dias para retirada da restrição, acontece que este feito não se relaciona a 

manutenção indevida de restrição, mas sim de inclusão indevida, pouco importando que a 

duração da restrição tenha sido de cerca de um mês. Considero que os prazos de cinco dias úteis 

ou dez dias corridos sejam suficientes para a retirada da restrição, mas, não é o caso dos autos. 

O consumidor não tinha dívida vencida a fundamentar o lançamento de seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos. Custas e honorários pelo recorrente á base de 10% sobre o valor da 

condenação. (TJDF; Rec. 2008.01.1.154558-2; Ac. 382.119; Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro; DJDFTE 

14/10/2009; Pág. 228) 

 

310. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA "ASSINATURA MENSAL DE 

LINHA TELEFÔNICA" "TARIFAS" SUPOSTAMENTE DESTINADAS À COBERTURA DE CUSTOS FIXOS 

DA CONCESSIONÁRIA, NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS CLÁUSULA DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VAGA E IMPRECISA QUANTO ÀS "TARIFAS E PREÇOS", 

IMPOSSIBILITANDO AO CONSUMIDOR SEQUER CONHECER A BASE DE CÁLCULO DESSA 

COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 3º, XXI, DA RESOLUÇÃO N. 85/98. Necessidade de efetiva 

anuência do usuário à contratação e do custeio relativo à composição do preço cobrado 

Inocorrência Violação aos arts. 40, 46 e 54, § 3º, do CDC Ônus da operadora em manter e 

modernizar a estrutura telefônica, suportando o risco do empreendimento Ilegalidade da 

cobrança da "assinatura mensal" Condenação da concessionária ao pagamento das 

importâncias indevidamente pagas, na forma simples Declaratória procedente Apelação 

provida Embargos infringentes desacolhidos Voto vencido TAXA Telefonia fixa Cobrança de 

"assinatura mensal" Alegação de que preço decorre da disponibilização do serviço, ainda que 

não usufruído Improcedência Cobrança confessa de taxa destituída dos pressupostos legais 

(instituição por Lei e compulsoriedade do serviço público disponibilizado) Condicionamento do 

preço público à efetiva fruição dos serviços solicitados Ilegalidade da cobrança da "assinatura 

mensal" Condenação da concessionária ao pagamento das importâncias indevidamente pagas, 

na forma simples Declaratória procedente Apelação provida Embargos infringentes 

desacolhidos Voto vencido. (TJSP; APL-Rev 710.488.5/8; Ac. 279389; São Vicente; Décima Nona 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 29/01/2008; 

DJESP 10/09/2009) 

 



311. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA "ASSINATURA MENSAL DE 

LINHA TELEFÔNICA" 'TARIFAS" SUPOSTAMENTE DESTINADAS À COBERTURA DE CUSTOS FIXOS 

DA CONCESSIONÁRIA, NÃO DEMONSTRADOS NOS AUTOS CLÁUSULA DE CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VAGA E IMPRECISA QUANTO ÀS "TARIFAS E PREÇOS", 

IMPOSSIBILITANDO AO CONSUMIDOR SEQUER CONHECER A BASE DE CÁLCULO DESSA 

COBRANÇA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 3º, XXI, DA RESOLUÇÃO N. 85/98. NECESSIDADE DE 

EFETIVA ANUÊNCIA DO USUÁRIO À CONTRATAÇÃO E DO CUSTEIO RELATIVO À COMPOSIÇÃO 

DO PREÇO COBRADO INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 40, 46 E 54, § 3º, DO CDC ÔNUS DA 

OPERADORA EM MANTER E MODERNIZAR A ESTRUTURA TELEFÔNICA, SUPORTANDO O RISCO 

DO EMPREENDIMENTO ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA "ASSINATURA MENSAL" CONDENAÇÃO 

DA CONCESSIONÁRIA AO PAGAMENTO DAS IMPORTÂNCIAS INDEVIDAMENTE PAGAS, NA 

FORMA SIMPLES. DECLARATÓRIA PROCEDENTE. APELAÇÃO PROVIDA. EMBARGOS 

INFRINGENTES DESACOLHIDOS. VOTO VENCIDO TAXA. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA DE 

"ASSINATURA MENSAL". Alegação de que preço decorre da disponibilização do serviço, ainda 

que não usufruído Improcedência Cobrança confessa de taxa destituída dos pressupostos legais 

(instituição por Lei e compulsoriedade do serviço público disponibilizado) Condicionamento do 

preço público à efetiva fruição dos serviços solicitados Ilegalidade da cobrança da "assinatura 

mensal" Condenação da concessionária ao pagamento das importâncias indevidamente pagas, 

na forma simples Declaratória procedente Apelação provida Embargos infringentes 

desacolhidos. Voto vencido. (TJSP; EI 7181676-1/01; Ac. 2643266; São José dos Campos; Décima 

Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Negrão; Julg. 13/05/2008; DJESP 

09/09/2009) 

 

 

312. REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. CDC. USUÁRIO 

IMPREVIDENTE. TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE 

USURA. SÚMULA Nº 283 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO CDC. 

MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. As empresas administradoras de cartão de crédito são 

instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as 

limitações da Lei de Usura (Súmula nº 283/STJ). - O consumidor que, durante longo período, 

abusa da utilização do cartão de crédito e gasta além de suas posses, financiando suas compra 

e aceitando as faturas e os juros, não pode se dizer surpreendido com os encargos cobrados. 

Obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento das primeiras faturas, para 

demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo com os juros que reputa abusivos. 

Não o fazendo, não merece a proteção da justiça para ajudá-lo a furtar-se ao pagamento. - 

Demonstrado que a relação jurídica não é aquela típica dos artigos 42 do CDC e 940 do nccb, 

que reproduziu o art. 1.531 do código cível de 1916, deve-se restituir, de forma simples, com os 

acréscimos devidos, exigindo-se para a dobra que a pretensão esteja alicerçada em prova 

robusta e estreme de dúvida, quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente. (TJMG; APCV 

1.0145.07.390129-3/0011; Juiz de Fora; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; 

Julg. 26/02/2008; DJEMG 19/04/2008) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.07.390129-3/001(1); Juiz de Fora; Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; Julg. 26/02/2008; DJEMG 

19/04/2008).EMENTA: REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO 

DE CRÉDITO - CDC - USUÁRIO IMPREVIDENTE - TAXA DE JUROS - INAPLICABILIDADE DA 

LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE USURA - SÚMULA Nº 283 DO STJ - REPETIÇÃO EM 

DOBRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO CDC - MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. - As 

empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, 

os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura 



(Súmula nº 283/STJ). - O consumidor que, durante longo período, abusa da utilização 

do cartão de crédito e gasta além de suas posses, financiando suas compra e aceitando 

as faturas e os juros, não pode se dizer surpreendido com os encargos cobrados. 

Obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento das primeiras 

faturas, para demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo com os juros 

que reputa abusivos. Não o fazendo, não merece a proteção da Justiça para ajudá-lo a 

furtar-se ao pagamento. - Demonstrado que a relação jurídica não é aquela típica dos 

artigos 42 do CDC e 940 do NCCB, que reproduziu o art. 1.531 do Código Cível de 1916, 

deve-se restituir, de forma simples, com os acréscimos devidos, exigindo-se para a 

dobra que a pretensão esteja alicerçada em prova robusta e estreme de dúvida, 

quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0145.07.390129-3/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): MARCELO 

OLIVEIRA DA FONSECA PRIMEIRO(A)(S), BANCO CITICARD S/A SEGUNDO(A)(S) - 

APELADO(A)(S): MARCELO OLIVEIRA DA FONSECA, BANCO CITICARD S/A - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, 

a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM NEGAR PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO À 

SEGUNDA. Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2008. DES. TARCISIO MARTINS COSTA – 

Relator - 19/02/2008 - 9ª CÂMARA CÍVEL – ADIADO: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.07.390129-3/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - 

APELANTE(S): MARCELO OLIVEIRA DA FONSECA, BANCO CITICARD S/A - 

APELADO(A)(S): MARCELO OLIVEIRA DA FONSECA, BANCO CITICARD S/A - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA. Assistiu ao julgamento, pelo 2º apelante, o 

Dr. Pedro Augusto Soares Vilas Boas. O SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA: VOTO - 

Cuida-se de apelações interpostas contra a r. sentença de f. 69-73, proferida pela digna 

Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Juiz de Fora, que, nos autos da ação revisional c/c 

repetição de indébito movida por Marcelo Oliveira da Fonseca, em face de Banco 

Citicard S/A, julgou parcialmente procedente o pedido, para decotar a capitalização 

mensal de juros, bem como a cumulação de comissão de permanência com correção 

monetária, aplicando-se somente esta última, de acordo com o INPC, condenando o 

banco-réu à repetição, em dobro, dos valores pagos a tais títulos, devendo o saldo 

devedor do requerente ser apurado em sede de liquidação de sentença. Inconformado, 

recorre o autor (f. 78-88), buscando a reforma do r. decisum, argumentando, em suma, 

que os juros remuneratórios estabelecidos são extorsivos, invocando a aplicação das 

normas do CDC. Afirma que o art. 1º, do Dec. 22.626/33, veda a estipulação de juros 

superiores a 12%, ao ano, motivo pelo qual o seu saldo devedor deve ser recalculado, 

levando-se em conta a incidência de juros neste percentual. Irresignado, recorre 

também o banco réu (f. 92-95), alegando, em síntese, ser incabível a repetição em 

dobro, porquanto não restou configurada má-fé na cobrança dos encargos, uma vez 

que foram previamente pactuados, não ficando caracterizado, por conseguinte, 

qualquer pagamento indevido. Regularmente intimados (f. 104), os apelados não 

ofertaram contra-razões. Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos de 

sua admissibilidade. Cuido da primeira apelação. Prima facie, quanto à aplicabilidade 

ou não das normas consumeristas aos contratos de mútuo bancário, matéria que 

gerou acesas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, sempre entendi que, entre 

os produtos referidos no artigo 2º da Lei nº 8.078/90, não estão incluídos nem o 

dinheiro, nem o crédito, pois a entrega de dinheiro sob forma de mútuo, desconto e 

outros, não constitui aquisição de produto pelo destinatário final, posto que os valores 

monetários, por sua própria natureza, destinam-se à circulação. Todavia, com o 



julgamento da ADIN nº 2591/06, pelo plenário da Suprema Corte, dúvida não mais 

remanesce no sentido de que as relações de consumo de natureza bancária ou 

financeira se submetem à égide do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, 

independente ou não da aplicação das normas consumerista, o caso posto em 

julgamento deve ser analisado sob ótica diversa. Em relação à insurgência contra a 

taxa de juros em patamar superior a 12% (doze por cento), ao ano, dúvida não subsiste 

de que a r. sentença deu correto desate à lide, não comportando a questão, por 

demais debatida nos Tribunais pátrios, maiores discussões. Nem se argumente que as 

empresas operadoras de cartão de crédito não são instituições financeiras, uma vez 

que a Súmula nº 283 do STJ já cristalizou o entendimento contrário, litteris: "As 

empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, 

os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". A 

indagação que tenho trazido à reflexão, em dezenas de julgamentos de casos 

análogos, é, se ao usuário de cartão de crédito que, mesmo conhecendo os juros e 

demais encargos elevados, dele faça uso, durante longo período, deve ser estendida a 

proteção do Judiciário, a fim de ajudá-lo a furtar-se às obrigações assumidas e obter 

ganhos indevidos. As faturas de f. 25-30 demonstram que o primeiro apelante, como 

sói acontecer com os usuários de cartão de crédito, recebia, mensalmente, os 

demonstrativos com os encargos financeiros, neles especificados os juros cobrados. 

Portanto, se fora realmente surpreendido com tais encargos, ao firmar um contrato de 

adesão, obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento das 

primeiras faturas, para demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo com 

os juros que reputa abusivos. Ao contrário, conforme por ele mesmo afirmado em sua 

inicial, "é cliente há tempos da Requerida, sempre pautando sua conduta pelo 

pagamento correto e pontual de suas faturas", ou seja, sempre financiou suas compras 

através do cartão de crédito, aceitando as faturas e os juros remuneratórios. Constata-

se, ainda, que nos últimos meses, optou por financiar o débito, sempre tendo plena 

ciência dos encargos incidentes em tal operação. Tivesse o primeiro apelante, tão logo 

recebeu a primeira fatura, suspendido o pagamento ou efetuado pagamentos parciais, 

sem, contudo, fazer outras compras a débito no cartão, poder-se-ia ainda acreditar na 

sua boa-fé. Mas não foi o que ocorreu. Como ressai, durante meses, efetuou diversas 

despesas, em postos, lojas e supermercados (Casa e Vídeo, Supermercado Bahamas, 

Ricardo Eletro, Posto Tchbum, O Boticário, Casas Bahia, Ponto Frio e outros). Por 

conseguinte, repita-se, tendo plena consciência dos encargos avençados, não pode 

alegar desconhecimento. A meu sentir, querer, a essas alturas, insurgir-se contra os 

juros debitados, denota, no mínimo, má-fé. O respeito, a douta Juíza Vanessa Verdolim 

Andrade, hoje Desembargadora, enquanto integrante da 1ª Câmara Cível do então 

TAMG, ao relatar a Apelação nº 0353.648-3, da Comarca de Belo Horizonte, j. 

28.05.02, registrou em seu judicioso voto: "Ora, a lei protege o consumidor de boa-fé, 

o fato imprevisto, o erro, além de outros fatos que indiquem que a parte foi enganada 

e não sabia a que estava se expondo, como protege o consumidor que, ao ser 

surpreendido pelos altíssimos juros do cartão de crédito, procura imediatamente a 

justiça para fazer valer os seus direitos, interrompendo as compras e deixando de 

utilizar os juros que entende abusivos. A lei, porém, não socorre aos que dormem nem 

aos que agem de má-fé e muito menos aos imprevidentes e nem mesmo serve para 

propiciar o abuso de crédito". O Acórdão, em apreço, ficou assim ementado: "Cartão 

de crédito - Juros - limitação - Administradora não integrante do sistema financeiro - 

Lei da Usura- Submissão. Pagamentos efetuados - Repetição não devida. - Tratando-se 

a Administradora de cartão de crédito de pessoa jurídica não integrante do sistema 

financeiro, portanto sem autorização para como tal funcionar, submete-se ao limite de 



juros de 12% ao ano (lei da usura), não podendo ainda capitalizar os juros (art. 10 e 4º 

do Dec. 22.626). - Os pagamentos efetuados voluntariamente não devem ser repetidos 

(art. 965 do CC) se não foram feitos por erro nem houve qualquer vício de vontade, não 

se equiparando à quantia indevida referida no art. 42 do Codecon aquela cobrada com 

base em cláusula contratual clara, mesmo que se trate de parcela convencionada 

contra legem, considerando-se, a partir do pagamento, justificada a cobrança, em face 

da aceitação de quem a pagou". - A justiça não pode acobertar pretensões abusivas, 

completamente desvirtuadas do conceito jurídico, a ponto de acobertar o usuário de 

cartão de crédito que dele se utiliza por longo período, tendo conhecimento através 

das faturas dos juros altos que lhe estão sendo cobrados, persistindo nas despesas 

evidentemente supérfluas para depois vir a juízo tentar desconstituir a obrigação a que 

deu causa não só consciente, mas com evidente malícia". Com efeito, não pode a 

Justiça acobertar esse tipo de usuário, mormente tendo havido pagamento regular e 

espontâneo daquele que aceitou a taxa aplicada, por meses a fio, e mesmo assim 

continuou a fazer uso do cartão a que livremente aderiu. Diante de todo o exposto, 

outra não poderia ter sido a r. decisão monocrática. Cuido, agora, da segunda 

apelação. Insurge-se o banco, ora segundo apelante, contra a repetição em dobro 

determinada pela MM. Juíza de primeiro grau. Suma venia, penso que com razão. 

Sabe-se que o pedido de devolução de indébito em dobro se esteia no art. 42 do Código 

de Defesa do Consumidor, que trouxe ao nosso sistema a possibilidade de pedir a 

repetição do indébito, de forma mais ampla, sem ressalvar ter sido feito o pagamento 

por erro ou vício de consentimento. O parágrafo único do prefalado dispositivo 

consumerista preceitua que: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de 

correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". Nada 

obstante, importa sublinhar que o aludido dispositivo não se aplica quando a cobrança 

ocorre, em razão de cláusula contratual livremente firmada entre as partes, mesmo 

que se trate de cláusula nula, pois, em decorrência do pactuado, o credor se achava 

habilitado a promover a cobrança, no momento em que o fez, mesmo porque o 

contrato, como um todo, se encontrava em pleno vigor e nem sequer se cogitava de 

sua nulidade. Portanto, à minha ótica, não existe qualquer indício de má-fé por parte 

do segundo apelante, por se tratar de encargo ao qual o devedor aderiu 

expressamente. Assim, demonstrado que a relação jurídica não é aquela típica dos 

artigos 42 do CDC e 940 do NCCB, que reproduziu o art. 1.531 do Código Cível de 1916, 

deve-se restituir, de forma simples, com os acréscimos devidos. Valiosas as 

considerações tecidas pelo mestre WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO a respeito do 

dispositivo do diploma civil revogado: "A propósito desse importante dispositivo legal 

cumpre salientar as seguintes aplicações práticas: a) - sem prova de má-fé da parte do 

credor, que faz a cobrança excessiva, não se comina referida penalidade. A pena é tão 

grande e tão desproporcionada que só mesmo diante de prova inconcussa e 

irrefragável de dolo deve ela ser aplicada; b) - a cominação tanto pode ser pedida por 

via reconvencional, como por ação autônoma, não por simples contestação; c) - 

cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 (Súmula nº 

159)" (Curso de Direito Civil, vol. V, São Paulo: Saraiva, 17ª ed., 1982, p. 410). Sobre a 

imprescindibilidade da comprovação da má-fé, para a aplicação da sanção por 

cobrança excessiva, confira-se o entendimento, de há muito consolidado, do então 

TAMG: "EMBARGOS DE DEVEDOR - EXCESSO EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO - 

LIQUIDEZ DO TÍTULO - NÃO-CABIMENTO - DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO - 

COBRANÇA EXCESSIVA - SANÇÃO DO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - 

COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E PREJUÍZO - AUSÊNCIA - INAPLICABILIDADE. - O 



reconhecimento de excesso de execução não implica necessariamente a extinção 

desta, quando seja possível ao julgador proceder ao decote dos valores indevidos, 

prosseguindo-se a persecução executiva quanto ao real débito. - Nos termos de 

assentada jurisprudência, as penas previstas no art. 1531 do Código Civil de 1916 (art. 

940 do Novel CCB) aplicam-se ao credor que, induvidosamente, cobra dívida paga ou 

maior do que a devida, por má-fé. - Recurso não provido". (Apel. Cível nº 0392222-7, 2ª 

Câm. Cível, Rel. Juiz Edgard Penna Amorim, j. 24/06/03) (grifo nosso). "CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA 

RURAL. ARTIGO 1531 DO CC. TJLP. CORREÇÃO. MULTA CONTRATUAL. ENCARGOS 

MORATÓRIOS. - (...). - A sanção prevista no artigo 1.531 do Código Civil, por ser 

nitidamente draconiana, somente deve ser aplicada quando evidenciada, de forma 

patente e induvidosa, a má-fé da parte que ajuíza a ação, no afã de receber dívida já 

paga ou pedir mais do que for devido. (...)". (Apel. Cível nº 0335173-3, 1ª Câm. Cível, 

Rel. Juiz Silas Vieira, j. 15/05/01). A corroborar tal inteligência, diz a Súmula nº 159 do 

STF: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do 

Código Civil". Dessarte, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, 

cristalizado na Súmula nº 159 da Suprema Corte, para a repetição em dobro exige-se 

que a pretensão esteja alicerçada em prova robusta e estreme de dúvida, quanto à 

má-fé daquele que cobra excessivamente. Com tais considerações, NEGA-SE 

PROVIMENTO ao primeiro recurso, e DÁ-SE PROVIMENTO ao segundo, tão-somente 

para determinar que a repetição de indébito se dê de forma simples, mantendo-se, no 

mais, a r. sentença de primeiro grau, por seus e por estes fundamentos. Custas de 

ambos os recursos, pelo primeiro apelante, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 

12 da Lei nº 1060/50. O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: VOTO - De acordo com o 

Relator. O SR. DES. OSMANDO ALMEIDA: VOTO - Peço vista. NOTAS TAQUIGRÁFICAS O 

SR. DES. PRESIDENTE: VOTO - Este feito veio adiado a pedido do Desembargador 

Vogal, após os Desembargadores Relator e Revisor negarem provimento ao primeiro 

recurso e darem provimento ao segundo. O SR. DES. OSMANDO ALMEIDA: VOTO - Pedi 

vista dos autos para melhor examinar a questão, e, sob respeitosa vênia, acompanho 

integralmente o voto do ilustre Relator no que concerne à negativa de provimento ao 

primeiro apelo, ressaltando que o Pretório Excelso assentou em súmula - nº 596: "As 

disposições do decreto nº 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que 

integram o Sistema Financeiro Nacional" -, a não-aplicação das limitações às taxas de 

juros impostas pela Lei da Usura às instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional, estabelecendo, ainda, que a limitação constitucional de juros a 12% ao ano 

era, quando vigente, norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação, sem 

a qual não surtia efeito. Também acompanho o em. Relator e voto pelo provimento do 

segundo apelo, porquanto a restituição dobrada, com fulcro no artigo 42, parágrafo 

único, do Codecon, não é devida. Tal dispositivo legal reza que: "Art. 42 (...) Parágrafo 

único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." Destarte, concernente 

ao requerimento de restituição em dobro tem-se que apesar da incidência de 

ilegalidade no contrato, não se vislumbra a má-fé do credor que se pautou nas 

cláusulas contratuais, somente agora revistas. Nesse sentido, a jurisprudência do col. 

Superior Tribunal de Justiça: "Agravo regimental. Recurso especial. Contrato bancário. 

Taxa de juros remuneratórios. Abusividade. Não comprovação. Repetição em dobro do 

indébito. Impossibilidade. Verba honorária. 1. Conforme jurisprudência firmada na 

Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de juros só com base na estabilidade 



econômica do país, desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o 

sistema financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro emprestado, 

tais como o custo de captação, a taxa de risco, os custos administrativos (pessoal, 

estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do 

banco. Com efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade 

somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da 

intermediação financeira, o que, no caso concreto, não é possível de ser apurado nesta 

instância especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2. Segundo orientação firmada pela 

Segunda Seção, não cabe, no caso, a restituição em dobro das quantias indevidamente 

pagas, presente a controvérsia judicial sobre o tema. 3. Verba honorária 

adequadamente estipulada, de acordo com as peculiaridades do caso. 4. Agravo 

regimental desprovido". (AgRg no REsp 633.003/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 28.10.2004, "Home page" do 

STJ/Jurisprudência"). Não obstante, sob pena de enriquecimento sem causa do 

réu/segundo apelante, embora seja devida a repetição de indébito, havendo saldo a 

ser restituído ao autor, a devolução deve se dar de forma simples, apurando-se o 

montante, se houver, em liquidação de sentença, por simples cálculo. Acompanho, pois 

o eminente Desembargador Relator, consignando que as razões do meu consenso são 

as mesmas enunciadas por Sua Excelência. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO À 

PRIMEIRA APELAÇÃO E DERAM PROVIMENTO À SEGUNDA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.07.390129-3/001 

 

313. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO REALIZADO SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO. 

AUTORIZAÇÃO EM PRÉ-ORDEM DE SERVIÇO. EMISSÃO DE DUPLICATA E SEU PROTESTO. DANO 

MORAL. A teor do artigo 40 do CDC, 'o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao 

consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e 

equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e 

término dos serviços. ' a assinatura de 'pré-ordem de serviço' não autoriza o fornecedor a 

realizar os serviços sem a apresentação do orçamento e expressa autorização do consumidor. 

Protestada a duplicata lastreada em nota fiscal de produtos e serviços não pedidos pelo 

consumidor, devido é o dano moral. Apelação principal e adesiva não providas. (TJMG; APCV 

1.0027.06.100307-8/0011; Betim; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 

19/02/2008; DJEMG 15/03/2008) 

 

a. Integra do Acórdão - (TJMG; APCV 1.0027.06.100307-8/001(1); Betim; Décima Câmara 

Cível; Rel. Des. Cabral da Silva; Julg. 19/02/2008; DJEMG 15/03/2008). EMENTA: 

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO REALIZADO SEM APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO. 

AUTORIZAÇÃO EM PRÉ-ORDEM DE SERVIÇO. EMISSÃO DE DUPLICATA E SEU 

PROTESTO. DANO MORAL. A teor do artigo 40 do CDC, 'o fornecedor de serviço será 

obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-

de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de 

pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.' A assinatura de 'pré-

ordem de serviço' não autoriza o fornecedor a realizar os serviços sem a apresentação 

do orçamento e expressa autorização do consumidor. Protestada a duplicata lastreada 

em nota fiscal de produtos e serviços não pedidos pelo consumidor, devido é o dano 

moral. Apelação principal e adesiva não providas. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0027.06.100307-8/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): MINASMAQINAS S/A - 

APTE(S) ADESIV: RANIERY FARIA ARAÚJO - APELADO(A)(S): MINASMAQINAS S/A, 

RANIERY FARIA ARAÚJO - RELATOR: EXMO. SR. DES. CABRAL DA SILVA. ACÓRDÃO - 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 



de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E À ADESIVA. 

Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2008. DES. CABRAL DA SILVA – Relator. NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. CABRAL DA SILVA: VOTO - Os presentes recursos tratam-se 

de apelação principal interposta pela MINASMÁQUINAS S/A e apelação adesiva 

interposta por RANIERY FARIA ARAÚJO, contra decisão de fls. 76/78, proferida pelo 

MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Betim, nos autos da ação de 

indenização por danos morais, a qual julgou procedente procedentes os pedidos 

exordiais para declarar por inexistente o negócio jurídico que originou o protesto 

indevido bem como para condenar a ré a indenizar ao autor danos morais no valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais), confirmando os efeitos da tutela antecipada. Em suas 

razões recursais, às fls. 80/89, o apelante principal alegou que o apelado principal 

autorizou os serviços através de "pré-ordem de serviço" na qual está aposta sua 

assinatura (fl. 82). Sustenta que o autor não se incumbiu em provar o alegado, 

aduzindo, ainda, por eventualidade, que a indenização por danos morais deve ser 

minorada. Em suas contra-razões à apelação principal (fls. 92/101), alegou o apelado 

que a "pré-ordem de serviço" autorizou apenas um orçamento sendo devida a 

indenização pelo protesto de seu nome. A apelação adesiva, interposta em fls. 98/101, 

pugna pela majoração do dano moral fixado, havendo sido contra arrazoada em fls. 

104/108 em óbvia fundamentação. Passo à análise das apelações interpostas: I - 

APELAÇÃO PRINCIPAL - I - A - Da ausência da ordem de serviços. O punctum saliens da 

matéria devolvida ao conhecimento deste E. Tribunal consiste em saber se houve ou 

não autorização do apelado principal para a realização dos serviços que deram origem 

à duplicata protestada. Observo que o documentos de fl. 57 destes autos refere-se à 

pré-ordem de serviço assinada pelo autor, a qual traz em seu teor que seria realizada 

pela ré a verificação das causas do super aquecimento do veículo, bem como as causas 

do seu consumo. Ainda, observo que logo acima da assinatura do autor encontra-se a 

seguinte locução: "CONFIRMO QUE SOLICITEI OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS E 

AUTORIZO A DESMONTAGEM PARA ORÇAMENTO ESTANDO CIENTE DE POSSÍVEIS 

CUSTOS CASO NECESSITE MONTAR NOVAMENTE, MESMO SEM A RELIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS." (Destaque nosso). A meu sentir e ver, esta autorização refere-se apenas à 

realização do orçamento, não importando na realização dos serviços constantes da 

nota fiscal de fl. 58, a qual lastreou a emissão da duplicata protestada. A aquisição dos 

produtos constantes da nota fiscal supra citada, quais sejam, 

"anticongelante/anticorrosivo" e "tampa", não estão incluídos na autorização pré-

ordem de serviço supra mencionada, havendo sido fornecidos ao autor sem a sua 

autorização. Reza o Codex consumerista, em seu artigo 40 do CDC, que: "Art. 40. O 

fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio 

discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem 

empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos 

serviços. § 1º. Salvo estipulação em contrário, o valor orçado terá validade pelo prazo 

de 10 (dez) dias, contado de seu recebimento pelo consumidor. § 2º. Uma vez 

aprovado pelo consumidor, o orçamento obriga os contraentes e somente pode ser 

alterado mediante livre negociação das partes. § 3º. O consumidor não responde por 

quaisquer ônus ou acréscimos decorrentes da contratação de serviços de terceiros, não 

previstos no orçamento prévio." In casu, observo, não foi fornecido ao consumidor 

qualquer orçamento, não havendo sido discriminados quaisquer valores dele cobrados. 

Este é o entendimento que se pode extrair desta decisão deste e. Tribunal. Veja-se: 

"EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTO 

COLACIONADO NA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DESCABIMENTO - ORÇAMENTO 



AUTORIZADO - VINCULAÇÃO DO CONSUMIDOR - VALORES NÃO ELENCADOS - 

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. - Não se justifica o desentranhamento de documento 

que, não sendo indispensável à propositura da lide, foi colacionado ainda na fase de 

instrução processual, antes de realizada audiência de instrução e julgamento, além de 

ter sido devidamente submetido ao crivo do contraditório. - O orçamento apresentado 

pelo fornecedor e autorizado pelo consumidor obriga-o a arcar com o valor ali inserido. 

No entanto, deve-se observar também que este não responde por quaisquer 

acréscimos não incluídos na ordem de serviço, como resulta do § 3º do artigo 40 do 

Código de Defesa do Consumidor." (Autos n. 2.0000.00.471812-3/000(1) - Rel. ELIAS 

CAMILO - DJMG 17/06/2005) Assim, impõe-se a manutenção do entendimento 

esposado na r. decisão recorrida acerca da declaração de inexistência do negócio 

jurídico expresso na nota fiscal de fl. 58 e a ocorrência de dano moral. II - APELAÇÃO 

PRINCIPAL. APELAÇÃO ADESIVA. VALOR DO DANO MORAL. Tanto o Apelante Principal 

quanto o Apelante Adesivo insurgem-se quanto ao valor do dano moral fixado pelo i. 

Juízo a quo, motivo pelo qual irei apreciá-las, neste ponto, em conjunto. Honra, moral, 

auto-estima, cidadania, apreço, fama, são atributos pessoais de cada cidadão, que, 

absolutamente não têm preço, é fato que o sentido legal e específico de reparação do 

dano moral, tem como caractere, sentido propedêutico, a restauração da auto estima 

do ofendido, diante de si mesmo a um primeiro instante e posteriormente em um 

segundo momento, aos olhos da sociedade, da comunidade em que vive, da qual é 

partícipe. Têm assim o instituto do dano moral caráter de pena, de reprimenda, de 

coibição a todo aquele que atrabiliariamente causar lesão a moral e honra do ofendido 

e por serem aqueles, atributos subjetivos, sua mensuração, mero atributo subjetivo, 

não detém imediato fim ou valor econômico, e, sim profilático, não podendo ou muito 

menos devendo ser mensurado aquele, em pecúnia, sob pena de se admitir que tenha 

a reparação do dano moral única e especificamente conteúdo puro, de cunho 

eminentemente econômico, conotação que fere o espírito do instituto o conspurcando, 

equivalendo-o, tão só e unicamente a sua reparação em direito meramente 

patrimonial, o que fere de morte a finalidade do instituto. A reparação não é fim, mas 

mero meio de reprimenda, repito, àqueles que violaram através de um ato ou fato, a 

honra, moral ou boa fama do lesado, não podendo ou mesmo devendo aquele que 

vindica pela restauração daqueles atributos, tê-los como meio e finalidade objetiva 

única e primacial, o de obtenção de ganho patrimonial puro, assim se entender d.m.v., 

constitui-se em gravosa, despicienda e inócua aleivosia aos cânones legais. Na 

abalizada lição de Caio Mário da Silva Pereira haurida de sua obra A Instituições de 

Direito Civil, à fl. 384 da 80 Edição, 1989 Editora Forense, São Paulo - S.P., se extrai o 

seguinte magistério do renomado civilista sobre a quaestio nestes autos posta: "A 

conduta humana pode ser obediente ou contraveniente a ordem jurídica. O indivíduo 

pode conformar-se com as prescrições legais, ou proceder em desobediência a elas. No 

primeiro caso encontram-se os atos jurídicos, entre os quais se inscreve o negócio 

jurídico, estudado acima, caracterizado como declaração de vontade tendente a uma 

finalidade jurídica, em consonância com o ordenamento jurídico. No segundo estão os 

atos ilícitos, concretizados em um procedimento em desacordo com a ordem legal. O 

ato jurídico, pela força do reconhecimento do direito, tem o poder de criar faculdades 

para o próprio agente. É jurígeno. Mas o ato ilícito, pela sua própria natureza não traz 

possibilidade de gerar uma situação de benefício para o agente. O ato jurídico, pela 

sua submissão à ordem constituída, não é ofensivo ao direito alheio; o ato ilícito, em 

decorrência da própria iliceidade que o macula, é lesivo do direito de outrem. Então, se 

o negócio jurídico é gerador de direitos ou de obrigações, conforme num ou noutro 

sentido se incline a manifestação de vontade, o ato ilícito é criador tão-somente de 



deveres para o agente, em função da correlata obrigatoriedade da reparação, que se 

impõe àquele que, transgredindo a norma, causa dano a outrem."Para a configuração 

do dano há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte 

ofendida as seguintes condições: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal. Neste 

diapasão é cabente a citação do trecho doutrinário a seguir: "Para que haja ato ilícito, 

necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a 

violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse 

modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), 

que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a 

direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à 

consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, 

imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja 

uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)." Para que se 

configure o dever de indenizar, como acima mencionado, imperioso que restem 

satisfeitos os requisitos essenciais para tanto, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de 

causalidade entre os dois primeiros requisitos. Aqui, portanto, presentes os requisitos, 

impondo-se neste momento a fixação do quantum indenizável. No que concerne ao 

valor da indenização, cabe destacar que não pode o presente feito servir de fonte de 

enriquecimento sem causa. O dano de cunho meramente moral pode ser aplacado 

através de um singelo pedido de desculpas ou através do reconhecimento de um erro, 

não sendo a forma pecuniária a única via para se alcançar o ressarcimento almejado. 

Nota-se que as coisas da alma que são ínsitas ao dano moral, não são passiveis de 

avaliação econômica. Como avaliar economicamente o constrangimento, a 

humilhação a vergonha ou o mal-estar ? Deste modo, o magistrado deve agir de modo 

bastante consentâneo no momento de fixar a indenização, pois não pode provocar o 

enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, contudo, paralelamente, 

não pode deixar de incutir no valor condenatório caráter pedagógico, visando 

desestimular o agente do ato ilícito quanto a reiteração de tal prática. Deve, também, 

pautar-se nas circunstâncias específicas de cada caso, buscando mensurar a correta 

adequação do dano a ser fixado. Nesse sentido é a jurisprudência, inclusive deste 

egrégio Tribunal: "INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO DA DEVEDORA NO SERASA - DEVER DE INDENIZAR - 

FIXAÇÃO DO QUANTUM - LUCROS CESSANTES E EMERGENTES - AUSÊNCIA DE PROVA - 

INADMISSIBILIDADE. O dever de reparar, imposto a quem causa dano a outrem, é 

princípio geral de direito, no qual se aporta toda a teoria da responsabilidade presente 

no ordenamento jurídico pátrio (art. 159 do Código Civil). Na fixação do quantum, em 

dano moral, prevalecerá o prudente arbítrio do julgador, levando em consideração as 

circunstâncias do caso, evitando que a condenação represente captação de vantagem. 

A indenização por lucros cessantes e emergentes somente é devida se cumpridamente 

provado, com a inicial, o seu valor." (TAMG - 3ª CÂMARA CÍVEL - Ap. 29465-4 - Rel. Juiz 

WANDER MAROTTA-). No caso dos autos, entendo justo seja fixado o valor de 

R$6.000,00 (seis mil reais). A Apelante Principal é empresa de grande porte no 

comércio e manutenção de veículos, bem como renome em nosso meio, entendendo 

que valor inferior a seis mil reais seria insuficiente para cumprir o caráter pedagógico 

inerente ao dano moral. A meu sentir e ver, ainda, o Apelante Adesivo é pessoa pobre 

no sentido legal, havendo inclusive assim declarado para obter os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Julgo que, sopesadas todas as circunstâncias que 

envolvem o caso em estudo, a condição de hipossuficiência econômica do consumidor 

e a condição financeira da empresa, que a quantia supracitada é suficiente para 

reparar o dano de cunho moral, não devendo ser reduzida, sob pena de não se 



promover, de maneira adequada à necessária reparação. III – CONCLUSÃO - Em face 

do acima exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação principal e à apelação adesiva, pelo 

que mantenho a r. sentença proferida pelo juízo singular. Custas recursais em setenta 

por cento para o apelante principal e trinta por cento para o apelante adesivo, 

suspensa a exigibilidade em relação a este em face da concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): 

MARCOS LINCOLN e ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE. SÚMULA: NEGARAM 

PROVIMENTO À APELAÇÃO PRINCIPAL E À ADESIVA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0027.06.100307-8/001 

 

 

314. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. NÃO-RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

FIRMADO HÁ MAIS DE 40 ANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

VEDAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS QUE COLOQUEM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM 

EXAGERADA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSAO DA TUTELA 

ANTECIPADA. MANUTENÇAÕ DO CONTRATO NOS TERMOS EM QUE FIRMADO, ENQUANTO 

PERDURAR A LIDE. Presentes os pressupostos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação e da verossimilhança da alegação, cabível a manutenção da apólice de seguro, nas 

condições e formas originais, enquanto tramita o feito. AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS; AI 

70021954045; Porto Alegre; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig; Julg. 

17/04/2008; DOERS 08/05/2008; Pág. 23) 

 

 

a. Integra do AcórdãO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. NÃO-RENOVAÇÃO DE 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO FIRMADO HÁ MAIS DE 40 ANOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS QUE COLOQUEM O 

CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. PRESENTES OS REQUISITOS 

AUTORIZADORES PARA CONCESSAO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇAÕ DO 

CONTRATO NOS TERMOS EM QUE FIRMADO, ENQUANTO PERDURAR A LIDE. Presentes 

os pressupostos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da 

verossimilhança da alegação, cabível a manutenção da apólice de seguro, nas 

condições e formas originais, enquanto tramita o feito. AGRAVO DESPROVIDO. 

ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores 

integrantes da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em negar provimento ao agravo. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, 

além do signatário, os eminentes Senhores Des. Osvaldo Stefanello (Presidente) e Des. 

Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura. Porto Alegre, 17 de abril de 2008. DES. ARTUR 

ARNILDO LUDWIG, Relator. RELATÓRIO. Des. Artur Arnildo Ludwig (RELATOR). Trata-se 

de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, contra 

decisão que, nos autos da denominada ação declaratória de nulidade de cláusula 

abusiva de seguro de vida em grupo c/c ação de obrigação de fazer e indenização por 

danos morais que lhe move RUTH MATTER SCHIMIDT, deferiu a antecipação de tutela 

formulado pela autora. A referida decisão determinou a manutenção do contrato de 

seguro de vida em grupo em questão, até decisão de fundo da demanda. Em suas 

razões de recurso, sustenta que o cancelamento do seguro deu-se por solicitação feita 

pelo próprio co-réu e estipulante SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RS, tendo 

esse, poderes para tal, uma vez que age como mandatário do grupo segurado, nos 

termos da lei. Menciona a legalidade do discutido cancelamento, bem como a 

inviabilidade da reativação da apólice apenas com relação a um único segurado. 



Discorre a respeito da autonomia de contratar. Aduz a inexistência dos pressupostos à 

concessão da medida. Requer o afastamento da multa diária imposta. Mantida a 

decisão, pugna pela prestação de caução a fim de evitar-se o perigo de 

irreversibilidade da medida (fls. 02/17). O efeito suspensivo requerido foi indeferido 

por este relator à fl. 199. Contra-razões requerem a manutenção do decisum. Vieram 

os autos conclusos para julgamento. É o relatório. VOTOS - Des. Artur Arnildo Ludwig 

(RELATOR). Eminentes Colegas. Sem razão a agravante, visto que o magistrado a quo 

analisou o pedido minuciosamente, proferindo decisão justa e bem fundamentada, 

considerando tratar-se de análise de cognição sumária. As alegações da agravada, por 

ocasião do pedido de antecipação de tutela, bem como nas contra-razões do presente 

recurso se revestem de verossimilhança suficiente a justificar o acolhimento do pleito 

antecipatório. Da mesma forma, presente a prova inequívoca dos fatos: a participação 

da agravada por longa data no contrato em debate é questão que restou 

incontroversa, o que demonstra seu interesse de manter-se sob a cobertura contratual 

do seguro de vida ora discutido. No mínimo injusto que um seguro de vida que perdura 

por mais de 40 anos seja cancelado de forma repentina pela seguradora, deixando a 

segurada sem qualquer proteção, mesmo após longos anos de contribuição mensal, 

que lhe era descontada diretamente na sua folha de pagamento. Assim, entendo que a 

possibilidade ou não do mencionado cancelamento unilateral do referido seguro deve 

ser analisada perfunctoriamente nos autos principais, após regular instrução, em que 

serão observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Até 

lá, imperioso que se mantenha a vigência da apólice em questão, nos exatos termos 

em que decidido pelo magistrado de primeiro grau, evitando-se, assim, o perigo de 

dano irreparável ou de difícil reparação. Por fim, insubsistente a alegação da 

agravante de que a manutenção do decisum geraria perigo de dano irreparável, uma 

vez que o contrato assim perdurou por anos, sendo desnecessária também a prestação 

de caução, em razão da continuidade dos descontos. Quanto à multa, vai mantida, 

pois estabelecida conforme dispositivo legal. Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso. É o voto. Des. Osvaldo Stefanello (PRESIDENTE) - De acordo. Des. Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura - De acordo. DES. OSVALDO STEFANELLO - Presidente - 

Agravo de Instrumento nº 70021954045, Comarca de Porto Alegre: "NEGARAM 

PROVIMENTO. UNÂNIME." Julgador(a) de 1º Grau: WALTER JOSE GIROTTO 

 

315. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSTALAÇÃO DE TERMINAL TELEFÔNICO FORA 

DA ÁREA DE TARIFA BÁSICA. COBRANÇA DE DESPESA COM MATERIAIS (CABO DE 

TRANSMISSÃO). INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIA PREVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 43 DA RESOLUÇÃO N. 83/95 DA ANATEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO 

DESPROVIDO. "O regulamento do serviço de telefonia fixa comutada. Stfc, aprovado através da 

resolução n. 83/95, da agência nacional de telefonia. ANATEL, prevê, em seu art. 43, § 3º, que o 

contrato de prestação de serviços telefônicos em local fora da área de tarifa básica, "além dos 

valores regulares pela habilitação e assinatura, (.. .) poderá estabelecer preço somente para 

instalação e manutenção de meios adicionais utilizados para o atendimento doassinante pela 

concessionária". Como na espécie não há específica previsão contratual da cobrança de nenhum 

valor adicional, as rubricas "materiais", "rateio deredede meiosadicionais", e "conservação da 

linha ‘fatb’", inseridas nas faturas telefônicas, mostram-se, em princípio, írritas. Ademais, ex vi 

do art. 40 do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços está "obrigado a 

entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais 

e equipamentos a serem empregados", o que inocorreu na espécie" (agravo de instrumento n. 

01.018508-3, de são bento do sul, Rel. Des. Francisco oliveira filho, j em 3-6-2002). (TJSC; AC 



2008.034942-5; Navegantes; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Vanderlei Romer; 

DJSC 21/08/2008; Pág. 198) 

 

316. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. TABELA PRICE. 

LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMPROVADA. A utilização da tabela price na 

amortização do saldo devedor, por si só, não caracteriza prática de anatocismo. Comprovada a 

cobrança de juros sobre juros, afasta-se a aplicabilidade da tabela price. A aplicação da 

penalidade prevista no artigo 40, parágrafo único, do CODECON, reclama má-fé. Preliminar 

rejeitada. Apelações não providas. (TJMG; APCV 1.0521.04.036268-8/0051; Ponte Nova; Décima 

Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Borges de Oliveira; Julg. 20/11/2007; DJEMG 07/12/2007) 

 

 

a. Integra do Acórdão - (TJMG; APCV 1.0521.04.036268-8/005(1); Ponte Nova; Décima 

Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Borges de Oliveira; Julg. 20/11/2007; DJEMG 

07/12/2007). EMENTA: AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE 

IMÓVEL RESIDENCIAL - TABELA PRICE - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - 

COMPROVADA. A utilização da Tabela Price na amortização do saldo devedor, por si 

só, não caracteriza prática de anatocismo. Comprovada a cobrança de juros sobre 

juros, afasta-se a aplicabilidade da Tabela Price. A aplicação da penalidade prevista no 

artigo 40, parágrafo único, do Codecon, reclama má-fé. Preliminar rejeitada. 

Apelações não providas. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0521.04.036268-8/005 - COMARCA DE 

PONTE NOVA - APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A PRIMEIRO(A)(S), ELVÉCIO PINTO 

MOREIRA SEGUNDO(A)(S) - APELADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A, ELVÉCIO PINTO 

MOREIRA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA – ACÓRDÃO: 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A 

PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. Belo Horizonte, 20 de novembro 

de 2007. DES. ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA – Relator. 06/11/2007. 10ª CÂMARA 

CÍVEL – ADIADO - NOTAS TAQUIGRÁFICAS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.04.036268-

8/005 - COMARCA DE PONTE NOVA - APELANTE(S): BANCO BRADESCO S/A, ELVÉCIO 

PINTO MOREIRA - APELADO(A)(S): BANCO BRADESCO S/A, ELVÉCIO PINTO MOREIRA - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA. Produziu sustentação oral, 

pelo Segundo apelante, o Dr. Mozart Chaves Lopes Filho. O SR. DES. ROBERTO BORGES 

DE OLIVEIRA: VOTO - Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco 

S/A e Elvécio Pinto Moreira, respectivamente Primeiro e Segundo Apelantes, contra 

sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Ponte Nova, nos 

autos da ação revisional de contrato, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo 

Segundo em desfavor do Primeiro. Registro, na oportunidade, que foi deferida a 

antecipação de tutela (fls.153/156), determinando que o Suplicante deposite em juízo 

o valor da prestação do financiamento que entende devido, bem como para que a 

instituição financeira se abstenha de incluir o nome daquele nos cadastros negativador 

de crédito, e de proceder a qualquer ato executório relativamente ao imóvel objeto da 

hipoteca, sob pena de multa diária de R$1.000,00. Decisão contra qual foi aviado 

Agravo de Instrumento, que teve seguimento negado pela Segunda Câmara Cível do 

extinto Tribunal de Alçado de Minas Gerais, conforme se verifica das fls.206/207. 

Adoto o relatório da sentença, e esclareço que a MMª. Juíza julgou parcialmente 

procedente o pedido exordial para, tornando definitiva a tutela concedida, declarar 

nula a cláusula quarta do contrato de n.º 430.808, celebrado entre os litigantes, que 



determina a utilização da Tabela Price como sistema de amortização da dívida. 

Determinou, ainda, que eventuais diferenças ente o valor do débito e o que já foi pago, 

sejam apuradas em liquidação de sentença, e caso o Suplicante tenha efetuado 

pagamento superior ao devido, seja procedida a devolução do numerário, de forma 

simples, com atualização monetária pelos índices divulgados pela Tabela da 

Corregedoria Geral de Justiça, a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora 

de 1% ao mês, contados da citação. Condenou, as partes, em face da sucumbência 

recíproca, ao pagamento, na proporção de 80% para o Suplicado e 20% para o 

Suplicante, das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 

R$2.000,00 (dois mil reais). (Fls.348/360). Inconformado, o Primeiro Apelante, Banco 

Bradesco S/A, alega, inicialmente, que os encargos pactuados estão em consonância 

com o disposto na Lei de n.º 4.595/64, aplicável à espécie vertente. Sustenta, após, e 

com fulcro na Medida Provisória de n.º 1.965-10, a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes. Defende, noutro giro, 

a legalidade da utilização da Tabela Price, ao argumento de que a mesma encontra 

respaldo na legislação regente da matéria. Aduz, outrossim, que capitalização dos 

juros é permitida, haja vista que as disposições do Decreto n.º22.626/33, não se 

aplicam às taxas de juros e outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. Afirma, 

ao final, e confusamente, que a r.sentença primeva é extra petita, eis que solucionou 

causa diversa da que foi proposta através do pedido, bem como desconsiderou os 

fundamentos da peça de defesa e do laudo pericial. Postula o provimento do recurso, 

com a reforma da r. sentença a quo, para que seja julgado improcedente o pedido 

exordial. Insatisfeito, o Segundo Apelante, Elvécio Pinto Moreira, assevera, por sua vez, 

ser dispensável a liquidação de sentença, uma vez que a perícia técnica já apurou o 

valor necessário à quitação integral do contrato, bem como o valor pago a maior, a 

título de juros capitalizados. Entende, outrossim, fazer jus à restituição em dobro da 

quantia que lhe foi cobrada indevidamente. Alega que, em face dos depósitos 

realizados no curso da lide e o que restou apurado pelo laudo pericial, deve ser 

declarada inexistente a relação contratual, com o conseqüente cancelamento da 

hipoteca incidente sobre o imóvel objeto do financiamento. Pede o provimento do 

recurso, com a reforma parcial do decisum objurgado. Devidamente intimadas, as 

partes apresentaram contra-razões (fls. 383/384 e 390/400). Conheço dos recursos, 

porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. PRIMEIRA APELAÇÃO. I - 

QUESTÃO PRELIMINAR - Não assiste razão, ao Apelante, ao sustentar a nulidade da 

sentença, face à alegada ocorrência de julgamento extra petita. Isto porque, da análise 

pormenorizada da petição inicial e da r. decisão a quo, constata-se que o julgamento 

foi feito dentro dos limites delineados pela parte autora, ora Apelada, não conhecendo, 

o MM. Juiz, de questões não suscitadas. Rejeito a preliminar. O SR. DES. ALBERTO 

ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE: VOTO - Peço vista. SÚMULA: PEDIU VISTA O REVISOR, 

APÓS O RELATOR REJEITAR A PRELIMINAR. NOTAS TAQUIGRÁFICAS O SR. DES. 

ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE: O julgamento deste feito foi adiado na 

sessão anterior, a pedido do Des. Revisor, quando, então, o Des. Relator rejeitava a 

preliminar. VOTO - Também rejeito a preliminar. O SR. DES. CABRAL DA SILVA: VOTO - 

Também rejeito a preliminar. O SR. DES. ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA: VOTO: II – 

MÉRITO Não assiste razão, ao Apelante, ao sustentar a inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor à espécie vertente. Com efeito, trata-se de ação revisional de 

contrato financiamento de imóvel celebrado entre pessoa física, como destinatária 

final do numerário adquirido, e instituição financeira. Enquadrando-se, portanto, nos 

conceitos de consumidor e fornecedor, a teor dos artigos 2º e 3º, §2º, da Lei nº 



8.078/90, in verbis: "Art.2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final. (Destacamos) E, ainda: "Art.3º 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de 

produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, 

distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. §1º (...) §2º 

Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista." (Destacamos). Aliás trata-se 

de matéria sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Súmula nº 297. O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No mesmo 

norte, manifestou a Décima Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, 

em situação análoga: "REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL - 

BANCO BRADESCO S/A - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TR - ATUALIZAÇÃO DO 

CONTRATO - Em tema concernente a revisional de contrato de financiamento de 

imóvel, aplicável, a toda sorte, as normas atinentes ao Código de Defesa do 

Consumidor, de forma a afastar os excessos havidos, ao perfeito equilíbrio das partes. - 

(...)." (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 1.0024.04.372016-8/001 - j. 

04/07/2007 - p.14/07/2007 - Relator: Desembargador Nilo Lacerda - v.u - Fonte: 

www.tjmg.gov.br - Destacamos). Registro, outrossim, que não se aplicam, à hipótese 

vertente, as disposições da MP 1.965-10/2000, convertida em MP 2.089-29/2001, na 

medida em que a mesma dispõe sobre a inversão do ônus da prova em se tratando de 

alegação de prática de agiotagem, o que não é o caso dos autos. Noutro giro, de fato, 

a utilização da Tabela Price, como sistema de amortização do saldo devedor, é 

legítima, vez que não implica, por si só, em capitalização dos juros. Com efeito, 

consiste tal método, tão somente, na atualização do saldo devedor antes da dedução 

do pagamento feito pelo mutuário, ou seja, aplicam-se os juros e a correção monetária 

de forma a se apurar o valor real do débito, para, após, abater-se a prestação paga. 

Desta feita, a integralidade dos juros é paga em cada prestação, de modo que ao final 

de cada parcela o devedor nada deve a título de juros, daí decorrendo a 

impossibilidade de restar caracterizada a capitalização dos juros. A propósito, o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou pela legalidade do critério de 

amortização do saldo devedor utilizado pela Tabela Price: "CIVIL. CONTRATO. MÚTUO. 

SFH. SALDO DEVEDOR. TR. AMORTIZAÇÃO. FORMA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 

LIMITAÇÃO. 10%. AFASTAMENTO.URV.APLICAÇÃO. PRESTAÇÕES. POSSIBILIDADE. CES. 

INCIDÊNCIA. TABELA PRICE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. – omissis. 3. É legítimo o critério 

de amortização do saldo devedor, aplicando a correção monetária e os juros para, em 

seguida, abater a prestação mensal paga. Precedentes da Terceira e da Quarta Turma. 

– omissis. 8. Recursos Especiais não conhecidos." (STJ - Quarta Turma - Recurso 

Especial 576.638/RS - Relator Ministro Fernando Gonçalves - p. DJ 23/05/2005 - Fonte: 

www.stj.gov.br - Destacamos). E, de igual forma, é o entendimento da Décima Sétima 

Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça: "EMENTA: CIVIL - APELAÇÃO - 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - REAJUSTE PELA TR - LICITUDE - 

TABELA PRICE - ANATOCISMO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TAXA DE JUROS CONTRATADA 

- ABUSIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA. - A aplicação da taxa referencial - TR -, que é 

índice de atualização da poupança como índice de reajuste das prestações da casa 

própria é possível se livremente pactuada, assim como a utilização da tabela price na 

amortização das prestações, não caracterizando prática de anatocismo. -A lei de usura 

não se aplica às instituições financeiras, a teor da Súmula nº 596/STF, não havendo 

ilicitude, nem abusividade, na cobrança de taxa de juros remuneratórios, no valor 



contratado." (TJMG - Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Cível n.º 

1.0702.01.016161-1/001 - Relatora Márcia de Paoli Balbino - j. 09/02/2007 - p. 

01/03/2007 - Fonte: www.tjmg.gov.br - Destacamos). A existência, ou não, de 

capitalização no sistema da Tabela Price, exige, portanto, prova robusta, em especial 

técnica, senão vejamos: "A existência, ou não, de capitalização de juros no sistema de 

amortização conhecido como Tabela Price, constitui questão de fato, a ser solucionada 

a partir da interpretação das cláusulas contratuais e/ou provas documentais e 

periciais, quando pertinentes ao caso." (Resp 410.775/PR, da 3ª T do STJ, rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 23/03/2004, DJU 10/05/2004). E, no caso em exame, o laudo pericial 

consignou que a utilização da Tabela Price, no contrato em exame, culminou na 

capitalização dos juros, consoante se verifica da resposta do quesito de n.º 02, 

formulado pela parta autora, ora Apelada. Destarte, considerando que é defeso a 

capitalização dos juros em contrato de abertura de crédito em conta corrente ou de 

mútuo, a teor do Art.4º do Decreto nº 22.626/33, e da Súmula nº 121 do Supremo 

Tribunal Federal, acertada foi a decisão primeva em afastar a utilização da Tabela 

Price no contrato objeto da presente revisional. Nego provimento à primeira apelação. 

Custas recursais, pelo Apelante. SEGUNDA APELAÇÃO. Não assiste razão, ao Apelante, 

ao alegar a desnecessidade de se proceder à liquidação da sentença. Isto porque, da 

análise pormenorizada da perícia contábil (fls.313/324), verifica-se que a mesma não 

teve por escopo apurar a existência de eventual débito ou crédito, restringiu-se, 

basicamente, a tratar do método de amortização do saldo devedor pela Tabela Price. 

Por conseguinte, não há, também, como se declarar extinto o contrato de 

financiamento, pois não se sabe se o mesmo foi integralmente cumprido. Da mesma 

forma, não prospera o pedido de restituição em dobro, dos valores pagos 

indevidamente, com respaldo no parágrafo único do art.42 do CDC. Com efeito, não há 

que se falar em aplicação da referida penalidade, uma vez que não se vislumbra má-fé, 

nas cobranças eventualmente feitas em desconformidade com o ora decidido, tendo 

em vista que o Apelado respeitou as regras contratuais, que somente agora estão 

sendo revistas. Nego provimento à segunda apelação. Custas recursais, pelo Apelante. 

O SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE: VOTO - Data venia, a despeito de 

acompanhar o resultado do julgamento, ressalvo meu entendimento acerca da 

aplicação da Tabela Price. A respeito da aplicabilidade da tabela price é oportuna a 

lição que se colhe de José Jorge Meschiatti Nogueira, In Tabela Price - Da Prova 

Documental e Precisa Elucidação do seu Anatocismo - Editora Servanda: "A explicação 

dada por price de que todas as suas tabelas foram elaboradas com juro composto, e 

isso, de acordo com o significado da linguagem, da terminologia matemática e 

econômica e ainda do direito, é o mesmo que anatocismo, capitalização de juro e juro 

sobre juro. É bom ainda que se reforce que este é também o significado apresentado 

pelo Thesaurus utilizado pelo STJ do Brasil"(pág. 46).Segundo o referido autor, 

economista, consultor e pesquisador na área de Assimetria de Informação, Economia 

Forense e Modelagem de Matemática voltada para Economia direcionada para as 

áreas Financeira e Econométrica, que elaborou profundo estudo nas tabelas 

introduzidas por Richard Price, e que constam e compõem o livro supramencionado: 

"Podemos ainda perceber que Price vai mais além do simples ato de produzir equações 

matemáticas, as quais, longe de estarem focadas nos números, são escandalosamente 

posicionadas no processo do dinheiro como reprodutor do próprio dinheiro num 

patamar muito acima do ato da usura, no qual o processo ardiloso está embutido no 

método". E, ainda: "se ainda existiam dúvidas quanto à capitalização de juro 

composto, via Tabela Price, a obra de seu criador termina de vez com a polêmica da 

questão, pois o próprio Richard Price escreve de forma claríssima em seu livro, aliás, 



utilizado por mim, incisivamente, como instrumento de confissão, de que suas tabelas 

são de juro composto. Logo, diante de tais provas, ninguém poderá dizer que a Tabela 

Price não possui o componente ilegal do juro composto, sinônimo de anatocismo, sob 

pena de contrariar o autor dos escritos" (pág. 167/169). Desse modo, a utilização da 

Tabela Price viola o postulado da transparência, haja vista que a informação sobre 

seus efeitos não é dada de forma clara e precisa a quem adere ao pacto, 

especialmente naqueles que envolvem o desembolso prolongado de quantia em 

dinheiro, sendo, portanto, vedada a sua aplicação. Assim, divirjo do douto Relator, 

quanto ao entendimento de que a existência ou não, de capitalização no sistema da 

Tabela Price, exige prova robusta, por entender que a sua utilização importa 

automaticamente em capitalização. O SR. DES. CABRAL DA SILVA: VOTO - Nego 

provimento às apelações. SÚMULA: REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM 

PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0521.04.036268-8/005 

 

317. REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. USUÁRIO 

IMPREVIDENTE. TAXA DE JUROS. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE 

USURA. SÚMULA Nº 283 DO STJ. CLÁUSULA-MANDATO. VALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO CDC. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. A 

Súmula nº 283 já cristalizou o entendimento no sentido de que 'as empresas administradoras de 

cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas 

cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura'. O consumidor que, durante longo período, 

abusa da utilização do cartão de crédito e gasta além de suas posses, financiando suas compra 

e aceitando as faturas e os juros, não pode se dizer surpreendido com os encargos cobrados. 

Obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento das primeiras faturas, para 

demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo com os juros que reputa abusivos. 

Não o fazendo, não merece a proteção da Justiça para ajudá-lo a furtar-se ao pagamento. É 

legítima a instituição de cláusula-mandato contratualmente estipulada, autorizando a empresa 

administradora de cartões de crédito a buscar recursos no mercado para financiar o 

parcelamento das compras do usuário, que não efetuou o pagamento total de sua fatura. 

Demonstrado que a relação jurídica não é aquela típica dos artigos 42 do CDC e 940 do NCCB, 

que reproduziu o art. 1.531 do Código Cível de 1916, deve-se restituir, de forma simples, com os 

acréscimos devidos, exigindo-se para a dobra que a pretensão esteja alicerçada em prova 

robusta e estreme de dúvida, quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente. (TJMG; AC 

2.0000.00.488158-5/000; Belo Horizonte; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; 

Julg. 30/01/2007; DJMG 10/02/2007) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 2.0000.00.488158-5/000; Belo Horizonte; Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; Julg. 30/01/2007; DJMG 10/02/2007). 

Inteiro Teor: EMENTA: REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CARTÃO 

DE CRÉDITO - USUÁRIO IMPREVIDENTE - TAXA DE JUROS - INAPLICABILIDADE DA 

LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA LEI DE USURA - SÚMULA Nº 283 DO STJ - CLÁUSULA-

MANDATO - VALIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO - INTELIGÊNCIA DO ART. 40 DO CDC - 

MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO. A Súmula nº 283 já cristalizou o 

entendimento no sentido de que 'as empresas administradoras de cartão de crédito 

são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não 

sofrem as limitações da Lei de Usura'. O consumidor que, durante longo período, abusa 

da utilização do cartão de crédito e gasta além de suas posses, financiando suas 

compra e aceitando as faturas e os juros, não pode se dizer surpreendido com os 

encargos cobrados. Obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento 



das primeiras faturas, para demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo 

com os juros que reputa abusivos. Não o fazendo, não merece a proteção da Justiça 

para ajudá-lo a furtar-se ao pagamento. É legítima a instituição de cláusula-mandato 

contratualmente estipulada, autorizando a empresa administradora de cartões de 

crédito a buscar recursos no mercado para financiar o parcelamento das compras do 

usuário, que não efetuou o pagamento total de sua fatura. Demonstrado que a relação 

jurídica não é aquela típica dos artigos 42 do CDC e 940 do NCCB, que reproduziu o art. 

1.531 do Código Cível de 1916, deve-se restituir, de forma simples, com os acréscimos 

devidos, exigindo-se para a dobra que a pretensão esteja alicerçada em prova robusta 

e estreme de dúvida, quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente. APELAÇÃO 

CÍVEL N° 2.0000.00.488158-5/000 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): 

JOSÉ ROBERTO LIMA - APELADO(A)(S): CREDICARD S.A. - ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA. 

ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 30 

de janeiro de 2007. DES. TARCISIO MARTINS COSTA – Relator. NOTAS TAQUIGRÁFICAS 

- O SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA: VOTO - Conheço do recurso, porque presentes 

os pressupostos de sua admissibilidade. Versam os autos sobre ação revisional de 

cláusulas contratuais c/c repetição de indébito, proposta por José Roberto Lima contra 

Administradora de Cartão de Crédito Credicard S.A., tendo o digno 9º Juiz Auxiliar da 

10ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, julgado parcialmente procedente o 

pedido, para decotar a capitalização mensal de juros, determinando que a ré proceda 

à adequação do saldo devedor, em 15 dias, após o trânsito em julgado. Julgou, 

outrossim, parcialmente procedente a reconvenção, condenando o autor a pagar à ré 

a importância do saldo devedor, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido 

de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, até a data do efetivo 

pagamento (f. 336-340). Inconformado, recorre o autor (f. 352-370), buscando a 

reforma do r. decisum, argumentando, em suma, que os juros remuneratórios 

estabelecidos são extorsivos, invocando a aplicação das normas do CDC. Afirma que a 

taxa média do mercado, em nosso País é hoje de 16% a.a., o que demonstra a 

flagrante abusividade das taxas aplicadas pelas administradoras de cartão de crédito, 

que chegam a atingir até 12% , ao mês. Requer, ademais, seja declarada a ilegalidade 

da cláusula-mandato, bem como da disposição contratual que estipula a cobrança de 

multa moratória acima de 2% . Bate-se, por fim, pela repetição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC. Contra-razões, em óbvia 

infirmação, pugnando pelo prestígio da sentença (f. 375-429). Prima facie, não se 

discute a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na relação 

estabelecida entre partes, quando se tem na própria lei a descrição do contrato de 

adesão. É de ver que o CDC, em seu art. 54, trata muita propriedade essa matéria, ao 

descrever o contrato de adesão, ditando suas características, e o seu contexto 

evidencia, de forma inquestionável, o contrato objeto desta demanda. Todavia, 

independente ou não da aplicação das normas consumerista, o caso posto em 

julgamento deve ser analisado sob ótica diversa. Em relação à insurgência contra a 

taxa de juros em patamar superior a 12% (doze por cento), ao ano, dúvida na subsiste 

de que a r. sentença deu correto desate à lide, não comportando a questão, por 

demais debatida nos Tribunais pátrios, maiores discussões. Nem se argumente que as 

empresas operadoras de cartão de crédito não são instituições financeiras, uma vez 

que a Súmula nº 283 do STJ já cristalizou o entendimento contrário, litteris: "As 

empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, 



os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". A 

indagação que tenho trazido à reflexão, em dezenas de julgamentos de casos 

análogos, é se ao usuário de cartão de crédito que, mesmo conhecendo os juros e 

demais encargos elevados, dele faça uso, durante anos a fio, deve ser estendida a 

proteção do Judiciário, a fim de ajudá-lo a furtar-se às obrigações assumidas e obter 

ganhos indevidos. As faturas de f. 36-59 demonstram que o apelante, como sói 

acontecer com os usuários de cartão de crédito, recebia, mensalmente, os 

demonstrativos com os encargos financeiros, neles especificados os juros cobrados. 

Portanto, se fora realmente surpreendido com tais encargos, ao firmar um contrato de 

adesão, obviamente, deveria ter ajuizado a ação logo após o recebimento das 

primeiras faturas, para demonstrar não só a sua boa-fé, mas o seu inconformismo com 

os juros que reputa abusivos. Ao contrário, durante mais de cinco anos efetuou 

pagamentos e financiou suas compras, aceitando as faturas e os juros remuneratórios. 

Constata-se, ainda, que nos últimos dois anos, optou por financiar o débito, tendo 

plena ciência dos encargos incidentes em tal operação. Tivesse o apelante, tão logo 

recebeu a primeira fatura, suspendido o pagamento ou efetuado pagamentos parciais, 

sem, contudo, fazer outras compras a débito no cartão, poder-se-ia ainda acreditar na 

sua boa-fé. Mas não foi o que ocorreu. Como ressai, por longo tempo, efetuou diversas 

despesas, em postos, lojas, restaurantes e supermercados (Restaurante Ninho da 

Roxinha, Lojas Americanas, Drogaria Araújo, Extra Loja, Posto Jacarandá, 

Supermercado Bahamas, Colchões Ortobom, Hotel Quatro, Restaurante Spacus, 

Abrolhos Restaurante e outros). Por conseguinte, repita-se, tendo plena consciência 

dos encargos avençados, não pode alegar desconhecimento. A meu sentir, querer, a 

essas alturas, insurgir-se contra os altos juros debitados, denota, no mínimo, má-fé. A 

respeito, a douta Juíza Vanessa Verdolin Andrade, hoje Desembargadora, enquanto 

integrante da 1ª Câmara Cível do então TAMG, ao relatar a Apelação nº 0353.648-3, 

da Comarca de Belo Horizonte, j. 28.05.02, registrou em seu judicioso voto: "Ora, a lei 

protege o consumidor de boa-fé, o fato imprevisto, o erro, além de outros fatos que 

indiquem que a parte foi enganada e não sabia a que estava se expondo, como 

protege o consumidor que, ao ser surpreendido pelos altíssimos juros do cartão de 

crédito, procura imediatamente a justiça para fazer valer os seus direitos, 

interrompendo as compras e deixando de utilizar os juros que entende abusivos. A lei, 

porém, não socorre aos que dormem nem aos que agem de má-fé e muito menos aos 

imprevidentes e nem mesmo serve para propiciar o abuso de crédito". O Acórdão em 

comento ficou assim ementado: "Cartão de crédito - Juros - limitação - Administradora 

não integrante do sistema financeiro - Lei da Usura- Submissão. Pagamentos 

efetuados - Repetição não devida. - Tratando-se a Administradora de cartão de crédito 

de pessoa jurídica não integrante do sistema financeiro, portanto sem autorização 

para como tal funcionar, submete-se ao limite de juros de 12% ao ano (lei da usura), 

não podendo ainda capitalizar os juros (art. 10 e 4º do Dec. 22.626). - Os pagamentos 

efetuados voluntariamente não devem ser repetidos (art. 965 do CC) se não foram 

feitos por erro nem houve qualquer vício de vontade, não se equiparando à quantia 

indevida referida no art. 42 do Codecon aquela cobrada com base em cláusula 

contratual clara, mesmo que se trate de parcela convencionada contra legem, 

considerando-se, a partir do pagamento, justificada a cobrança, em face da aceitação 

de quem a pagou". - A justiça não pode acobertar pretensões abusivas, 

completamente desvirtuadas do conceito jurídico, a ponto de acobertar o usuário de 

cartão de crédito que dele se utiliza por longo período, tendo conhecimento através 

das faturas dos juros altos que lhe estão sendo cobrados, persistindo nas despesas 

evidentemente supérfluas para depois vir a juízo tentar desconstituir a obrigação a que 



deu causa não só consciente, mas com evidente malícia". Com efeito, não pode a 

Justiça acobertar esse tipo de usuário, mormente tendo havido pagamento regular e 

espontâneo daquele que aceitou a taxa aplicada, por anos a fio, e mesmo assim 

continuou a fazer uso do cartão a que livremente aderiu. Diante de todo o exposto, 

outra não poderia ter sido a r. decisão monocrática. No tocante à cláusula-mandato, a 

mim não me parece abusiva a possibilidade da empresa administradora de cartões de 

crédito estabelecê-la, para financiar o parcelamento das compras do usuário, que não 

efetuou o pagamento total de sua fatura. É que tal cláusula possibilita à 

administradora, em nome do titular do cartão, buscar junto a qualquer instituição 

financeira, financiamento do saldo devedor, cujo custo atenderá às regras do mercado 

financeiro e seu percentual corresponderá à média das taxas obtidas nas diferentes 

instituições de crédito. Nesse sentido, indiscrepante a orientação jurisprudencial ditada 

pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - NEGATIVA DE PROVIMENTO - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

- CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA 

CONTRATUAL -INACUMULATIVIDADE - SÚMULAS NºS 30, 294 E 296/STJ - CLÁUSULA-

MANDATO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - SÚMULA 

Nº 83/STJ - DESPROVIMENTO. (...). 3 - Com relação à questão referente a cláusula 

mandato, verifico que interpretação dada pelo v. acórdão recorrido também encontra 

respaldo no entendimento desta Corte de Uniformização, no sentido de que não é 

abusiva a cláusula-mandato nos contratos de cartão de crédito. (...)" (AgRg no Ag 

698376 / RS ; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2005/0128040-0, Rel. Min. 

Jorge Scartezzini, T4 - quarta Turma, DJ 28.11.2005 p. 307). "CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

SÚMULA N. 283 DO STJ. CLÁUSULA-MANDATO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 

PROPÓSITO INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO CARACTERIZADOS. INCIDÊNCIA DE 

MULTA. (...) II. A cláusula que constitui a administradora mandatária do usuário, por si 

só, não representa qualquer abusividade. (...)" (AgRg no REsp 706853 / DF ; Agravo 

Regimental no Recurso Especial 2004/0169189-8, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, 

quarta Turma, DJ 13.06.2005 p. 320). Quanto à cobrança de multa moratória acima do 

patamar de 2%, tenho que o autor nada logrou demonstrar nesse sentido, pois, de 

acordo com a cláusula 17 do contrato pactuado entre as partes (f. 134-v), a as faturas 

colacionadas aos autos (f. 36-59), está prevista a incidência de multa neste exato 

percentual, não tendo sido realizada perícia contábil, a fim de se apurar eventual 

cobrança de tal encargo em patamar mais elevado. Ora, a sistemática adotada pelo 

Diploma Processual Civil pátrio, no que concerne ao ônus da prova, está muito clara no 

art. 333, CPC, impondo ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, 

o ônus de demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do 

autor. Portanto, não logrando o autor se desvencilhar do ônus da prova, inacolhível 

sua pretensão também sob este aspecto. Por fim, concernente à repetição em dobro, 

pleiteada pelo autor/apelante, com fundamento no art. 42, do CODECON, tenho que 

também inalbergável essa pretensão. O pedido de devolução de indébito em dobro se 

esteia no Código de Defesa do Consumidor, que trouxe ao nosso sistema a 

possibilidade de pedir a repetição do indébito de forma mais ampla, sem ressalvar ter 

sido feito o pagamento por erro ou vício de consentimento. O parágrafo único do 

prefalado dispositivo consumerista preceitua que: "O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável". Nada obstante, importa sublinhar que o aludido dispositivo não se aplica 



quando a cobrança ocorre em razão de cláusula contratual livremente firmada entre 

as partes, mesmo que se trate de cláusula nula, pois, em decorrência do pactuado, o 

credor se achava habilitado a promover a cobrança, no momento em que o fez, mesmo 

porque o contrato, como um todo, se encontrava em pleno vigor e nem sequer de 

cogitava de sua nulidade. Assim, demonstrado que a relação jurídica não é aquela 

típica dos artigos 42 do CDC e 940 do NCCB, que reproduziu o art. 1.531 do Código 

Cível de 1916, deve-se restituir, de forma simples, com os acréscimos devidos. A 

respeito, veja-se o aresto abaixo transcrito, oriundo do então TAMG: "Apelação Cível 

338.897-0 REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ATIPICIDADE - 

RESTITUIÇÃO SINGELA. Demonstrando que a relação jurídica não é a típica do artigo 

1.531 do CC, deve-se restituir, sem a dobra, o que foi recebido, indevidamente, com 

acréscimo de juro e correção monetária". Sobreleva ressaltar que, consoante 

entendimento doutrinário e jurisprudencial, cristalizado na Súmula nº 159 da Suprema 

Corte, para a repetição em dobro exige-se que a pretensão esteja alicerçada em prova 

robusta e extreme de dúvida, quanto à má-fé daquele que cobra excessivamente. Com 

tais considerações, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a r. 

sentença de primeiro grau, por seus e por estes fundamentos. Custas recursais, pelo 

apelante. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ANTÔNIO DE 

PÁDUA e JOSÉ ANTÔNIO BRAGA. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.0000.00.488158-5/000 

 

Art. 41. No caso de fornecimento de produtos ou de serviços sujeitos ao regime de controle 

ou de tabelamento de preços, os fornecedores deverão respeitar os limites oficiais sob pena 

de não o fazendo, responderem pela restituição da quantia recebida em excesso, 

monetariamente atualizada, podendo o consumidor exigir à sua escolha, o desfazimento do 

negócio, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

Julgados 

318. AÇÃO ANULATÓRIA ESTABELECIMENTO AUTUADO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 31 E 41 DO CDC. 

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA DELE DECORRENTE. Existência 

de regime de controle ou de tabelamento de preços, que não fere o princípio da livre iniciativa 

previsto no art. 170 da CF. Princípio constitucional que não pode afastar regras de 

regulamentação do mercado e de defesa do consumidor. Não essencialidade do produto que 

não afasta a intervenção estatal. Recurso provido. (TJSP; AC 527.256.5/9; Ac. 3942962; São 

Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Oscild de Lima Júnior; Julg. 

22/06/2009; DJESP 07/08/2009) 

 

319. AÇÃO CAUTELAR PARA OBTENÇÃO DE SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO SERASA INDEFERIMENTO 

DA INICIAL, POR FALTA DE PROVA CONSTITUTIVA DA AÇÃO CABIMENTO JUNTADA DOS 

DOCUMENTOS, NO ENTANTO, COM O RECURSO. Prova de que a inscrição perdura por mais de 

cinco anos Inadmissibihdade, em face do disposto no art 41, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor Irrelevância da matéria de mérito a ser decidida futuramente Sentença anulada. 

Liminar concedida para suspender-se a inscrição conforme o pedido Recurso provido. (TJSP; APL 

1157382-3; Ac. 3573717; Araçatuba; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Erson 

Teodoro de Oliveira; Julg. 11/03/2009; DJESP 13/05/2009) 

 



320. REVISÃO DE CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SISTEMA FINANCEIRO 

HABITACIONAL. PLANO DE COMPROMETIMENTO DE RENDA. LEI N" 8.692/93 QUE ATENDE A 

HIERARQUIA DAS LEIS ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Contrato que ainda que vinculado ao PCR, está regido pelas 

alterações legislativas impostas pelo Conselho Monetário Nacional. Atualização do saldo 

devedor pelo mesmo índice da caderneta de poupança. Viabilidade da utilização da Tabela 

Price, pois é sistema de amortização reconhecido pela Jurisprudência. Inexistência de 

anatocismo Admissibilidade de inserção no cadastro de inadimplentes. Art. 41 do CDC. Recurso 

improvido. (TJSP; APL 7325788-8; Ac. 3536901; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Heraldo de Oliveira; Julg. 11/03/2009; DJESP 14/04/2009) 

 

321. AÇÃO RESCISÓRIA. CHEQUES. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PORTO ALEGRE. REVELIA. A 

revelia na ação rescisória atinge a matéria de fato, mas não a matéria de direito, não induzindo 

à procedência da ação. É possível o cancelamento dos registros relativos a cheques cadastrados 

em prazo superior àquele previsto para a prescrição da respectiva ação executiva. Interpretação 

da Súmula nº 13, deste Tribunal c/c o art. 41, §§ 1º e 5º, do CDC. Ausência de violação a 

qualquer das hipóteses do art. 485, do CPC. Ação julgada improcedente. (TJRS; AR 

70009333576; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira 

Gailhard; Julg. 24/11/2004) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJRS; AR 70009333576; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara 

Cível; Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 24/11/2004). JAPG Nº 70009333576 

2004/CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA. CHEQUES. CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 

PORTO ALEGRE. REVELIA. 

A revelia na ação rescisória atinge a matéria de fato, mas não a matéria de direito, 

não induzindo à procedência da ação. É possível o cancelamento dos registros relativos 

a cheques cadastrados em prazo superior àquele previsto para a prescrição da 

respectiva ação executiva. Interpretação da Súmula nº 13, deste Tribunal c/c o art. 41, 

§§ 1º e 5º, do CDC. Ausência de violação a qualquer das hipóteses do art. 485, do CPC. 

Ação julgada improcedente. AÇÃO RESCISÓRIA DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Nº 

70009333576 COMARCA DE PORTO ALEGRE - CDL CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 

DE PORTO ALEGRE. AUTORA: MARIA REJANE SOSNOWSKI – RÉ. ACÓRDÃO: Vistos, 

relatados e discutidos os autos. Acordam os Magistrados integrantes da Décima 

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em julgar 

improcedente a ação rescisória.. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, 

além do signatário, os eminentes Senhores DES. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS 

(PRESIDENTE E REVISOR) E DES. ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS ISERHARD. 

Porto Alegre, 24 de novembro de 2004. DR. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD, Relator. 

RELATÓRIO. DR. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD (RELATOR): Câmara de Dirigentes 

Lojistas de Porto Alegre ajuizou a presente AÇÃO RESCISÓRIA contra Maria Rejane 

Sosnowski. Narra a inicial que a autora figurou no pólo passivo de uma Ação 

Declaratória de Cancelamento de Registro em Banco de Dados, que tramitou na 19° 

Vara Cível da Comarca da Capital. Afirma que naquela ação a ora ré, na condição de 

autora, buscou o cancelamento do registro do seu nome junto ao banco de dados da 

CDL, sustentando que se encontrava cadastrado nos arquivos da demandada por 

registros de títulos cambiais datados de mais de três anos e de cheques datados de 

mais de sete meses, sem que os credores tivessem exercido o direito à correspondente 

ação executiva. Salienta que a ora autora não ofereceu contestação em razão da 

suspeita de furto de pastas contendo as citações e de falsificação da assinatura dos 



advogados, o que está sendo objeto de investigação administrativa e policial. Ressalta 

que a ação foi julgada procedente e a sentença transitou em julgado. Diz que busca a 

rescisão da sentença face à violação do art. 43, §§ 1° e 5°, do Código de Defesa do 

Consumidor, conforme previsto no art. 485, V, do CPC. Menciona que houve violação 

da norma legal antes citada, pois ela autoriza o cancelamento dos registros quando 

atingido o prazo de cinco anos, ou, alternativamente, nos casos em que a prescrição da 

ação de cobrança se dê antes do referido prazo. Refere que a prescrição para a ação 

executiva não autoriza o cancelamento do cadastro, já que persiste a dívida. O art. 43, 

§ 5°, do CDC, faz referência à prescrição da ação de cobrança, e não à prescrição da 

ação executiva. Requer a procedência da ação e a rescisão do comando sentencial ora 

atacado, de modo que a causa tenha novo julgamento, além da condenação da ré nas 

cominações legais. A inicial veio instruída com os documentos de fls. 07/43. Citada, a 

ré deixou fluir in albis o prazo de contestação, conforme a certidão de fl. 53. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. VOTOS - DR. JORGE ANDRÉ PEREIRA GAILHARD 

(RELATOR): Primeiramente, destaco que a revelia da ré na presente ação atinge 

somente a matéria de fato, o que não impede o Julgador de analisar a matéria de 

direito, como ocorrerá no presente caso. A revelia não induz à procedência do pedido. 

O documento de fl. 19 comprova a existência de registro efetuado pelo Banco 

Meridional do Brasil S.A., relativos a vinte e três cheques sem fundos, em 28.02.2000. 

Pois bem, conforme reiterado entendimento desta Câmara, quanto aos cheques 

operou-se a prescrição da ação executiva, que é de sete meses, quando os títulos 

forem emitidos na mesma praça, ou em oito meses, se em praça diferente, a teor do 

art. 33 c/c o art. 59, da Lei nº 7.357/85, o que possibilitava o cancelamento do 

respectivo registro. Incide, no caso, o art. 43, §§ 1º e 5º, do CDC, que proíbe a inscrição 

do nome do consumidor nos cadastros negativos em período superior a cinco anos, 

combinado com a Súmula nº 13, deste Tribunal, que permite o cancelamento antes 

deste prazo se ocorrer a prescrição da respectiva ação cambiária. Diz a Súmula nº 13: 

A inscrição do nome do devedor no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), deve ser 

cancelada após o decurso do prazo de cinco (5) anos se, antes disso, não ocorreu a 

prescrição da ação de cobrança (art. 43, parágrafos 1ª e 5ª, da Lei nº 8.078/90), 

revisada a Súmula nº 11. Nesse sentido, os seguintes julgados: CANCELAMENTO DE 

REGISTRO NEGATIVO. Em se tratando de dívida representada por título de crédito, cuja 

ação executiva prescreve no prazo de três anos, já decorrido, é de ser cancelada a 

inscrição do nome do devedor feita no banco de dados de inadimplentes da SERASA - 

Centralização de Serviços dos Bancos S/A. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. Em se 

tratando de dívida representada por cheque, cuja ação executiva prescreve em sete 

meses, quando eles forem emitidos na mesma praça, ou em oito, se em praça diferente 

(art. 33 c/c o art. 59 da Lei nº 7.357 de 02/09/85), é de ser cancelada a inscrição do 

nome do devedor feita em banco de dados de inadimplentes da SERASA, se já 

decorrido esse prazo prescricional Inteligência da Súmula nº 13 deste Tribunal e do art. 

43, §§ 1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor. Apelação provida em parte. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005992078, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: VOLTAIRE DE LIMA MORAES, JULGADO EM 24/09/2003); 

AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO NO SERASA. Consumada a prescrição dos 

cheques que deram origem ao registro, cabe o cancelamento do mesmo. APELAÇÃO 

PROVIDA. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70005419460, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: MANOEL VELOCINO PEREIRA DUTRA, 

JULGADO EM 11/12/2002). Então, não há como prosperar a presente ação rescisória, 

pois não incidente qualquer das hipóteses do art. 485, do CPC. Quando foi proferida a 

sentença que a ora autora pretende rescindir, efetivamente já havia se operado a 



prescrição para a ação cambiária relativa aos cheques. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação e condeno a autora ao pagamento das custas. Sem honorários, 

pois a ré não contestou a ação. Nos termos do art. 494, do CPC, o depósito de fl. 42 

reverterá em favor da ré. É o voto. DES. BAYARD NEY DE FREITAS BARCELLOS 

(PRESIDENTE E REVISOR): De acordo. DES. ANTÔNIO MARIA RODRIGUES DE FREITAS 

ISERHARD: De acordo. 

SEÇÃO V 

 Da Cobrança de Dívidas 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, 

nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do 

indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 

Julgados 

322. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. Circunstância em que a 

apelante não reconhece um saque efetuado em sua conta corrente, mantida junto à instituição 

financeira recorrida, bem como um empréstimo por ela não contratado. Sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial. Hipótese de modificação do julgado. Ausência de provas da 

regularidade do saque e da contratação do empréstimo, ônus que cabia à instituição financeira 

ré. Dano moral configurado. Sentença reformada para condenar o banco a restituir o valor do 

saque indevido e indenizar a apelante pelos danos morais. Inaplicabilidade do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor, eis que não é o caso de pagamento indevido e nem de 

cobrança de dívida já paga. RECURSO PROVIDO. (TJSP; APL 991.09.036004-5; Ac. 4366491; 

Cubatão; Trigésima Oitava Câmaras de Direito Privado; Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira; Julg. 

24/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

323. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA. PIS E COFINS. REPASSE AO 

CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DOS SERVIÇOS. EXCLUSÃO E RESTITUIÇÃO 

DEVIDAS.PRESCRIÇÃO DECENAL. A. Telefonia é serviço público e, portanto, a concessionária 

está sujeita ao princípio da legalidade; logo, não havendo previsão legal autorizadora da 

incidência direta ou repasse jurídico das alíquotas do PIS e da COFINS, sobre o preço dos 

serviços de telefonia, a concessionária não pode fazê-lo. -afirmado ser indevido o repasse 

jurídico ou incidência direta, resulta que deve ser restituído tudo quanto foi do consumidor 

cobrado, todavia, descabe a devolução em dobro, com base no art. 42 do CDC, pois tal 

legislação não se aplica quando ausente a prova da má-fé na cobrança indevida. -a prescrição, 

no caso, é de 10 anos, ao influxo do art. 205 do CPC. (TJMG; APCV 1.0223.09.291033-8/0011; 

Divinópolis; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 11/03/2010; DJEMG 

30/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0223.09.291033-8/001(1); Divinópolis; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA. PIS E 

COFINS. REPASSE AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DOS SERVIÇOS. 



EXCLUSÃO E RESTITUIÇÃO DEVIDAS. PRESCRIÇÃO DECENAL.-A telefonia é serviço 

público e, portanto, a concessionária está sujeita ao princípio da legalidade; logo, não 

havendo previsão legal autorizadora da incidência direta ou repasse jurídico das 

alíquotas do PIS e da COFINS, sobre o preço dos serviços de telefonia, a concessionária 

não pode fazê-lo. -Afirmado ser indevido o repasse jurídico ou incidência direta, resulta 

que deve ser restituído tudo quanto foi do consumidor cobrado, todavia, descabe a 

devolução em dobro, com base no art. 42 do CDC, pois tal legislação não se aplica 

quando ausente a prova da má-fé na cobrança indevida.-A prescrição, no caso, é de 10 

anos, ao influxo do art. 205 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0223.09.291033-8/001 - 

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - APELANTE(S): JERUZA JARDIM NUNES - APELADO(A)(S): 

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. LUCIANO PINTO. ACÓRDÃO - 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador EDUARDO MARINÉ DA CUNHA , 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 11 de março de 2010. DES. LUCIANO PINTO – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. LUCIANO PINTO: VOTO - Jeruza Jardim Nunes ajuizou 

ação ordinária em face de Telemar Norte Leste S/A, narrando ter firmado com a ré 

contrato de prestação de serviços de telefonia fixa. Disse que a requerida estaria lhe 

repassando nas contas telefônicas os valores do PIS e da COFINS, embora tal repasse 

fosse ilegal, haja vista não ter havido pactuação acerca de tal pagamento nem ser ela, 

consumidora final, obrigada a arcar com tributos devidos pela concessionária do 

serviço público. Discorreu sobre a matéria e, ao final, requereu a procedência da ação 

para que a ré seja obstada de cobrar nas suas contas telefônicas os valores correlativos 

ao PIS e COFINS e, ainda, que seja condenada a devolver os valores que cobrou a tal 

título, desde a contratação. Citada, a ré apresentou contestação, alegando preliminar 

de falta de interesse de agir, a prejudicial de prescrição e no mérito, afirmou ser legal a 

cobrança, requerendo a improcedência da demanda. Impugnação à contestação de fls. 

44/45. Sobreveio sentença a f. 46/52 que julgou improcedente o pedido, ao 

fundamento de ser legal o repasse dos tributos ao consumidor final, condenando a 

autora no pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o 

valor da causa, suspensa a exigibilidade por estar a autora sob o pálio da justiça 

gratuita. Daí o recurso de f. 54/62, pelo qual a autora requer a reforma da sentença, 

aduzindo que não pediu a restituição em dobro, como dito na sentença e que pleiteou 

a devolução simples do Pis e Cofins e não de ICMS como também constou da sentença, 

devendo a demanda ser julgada conforme os pedidos formulados na inicial. 

Contrarrazões de fls.65/82, requerendo a apelada o improvimento do recurso, 

empolgando, em suma, as mesmas teses de sua defesa. É o relatório. Decido. Conheço 

do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Vejo que assiste razão à 

apelante. Antes de adentrar ao cerne da questão, ressalto que é cediço que, pelo 

princípio da congruência, a sentença dever ser adstrita aos pedidos formulados na 

inicial, sendo vedado o julgamento citra- petita, ultra- petita e extra- petita. A 

propósito, vejam-se os escólios de Humberto Theodoro Júnior : "A sentença, enfim, é 

citra petita quando não examina todas as questões propostas pelas partes. O réu, por 

exemplo, se defendeu do pedido reivindicatório alegando nulidade do título dominial 

do autor e prescrição aquisitiva em seu favor. Se o juiz acolher o pedido do autor, 

mediante reconhecimento apenas da eficácia do seu título, sem cogitar do usucapião 

invocado pelo réu, terá proferido sentença nula, porque citra petita, já que apenas foi 

solucionada uma das duas questões propostas. (...) A nulidade da sentença citra petita, 

portanto, pressupõe questão debatida e não solucionada pelo magistrado, entendida 



por questão o ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os litigantes, e que, por 

seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só, uma lide 

autônoma. Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício do 

julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório de origem não esteja 

compreendida na devolução que o recurso de apelação faz operar para o 

conhecimento do Tribunal." (Curso de Direito Processual Civil, 48ª ed. , v. I, Forense, Rio 

de Janeiro, 2008, pp. 585/586). Ainda: "A sentença extra petita incide em nulidade 

porque soluciona causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há 

julgamento fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que 

lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base em 

fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na propositura da ação. Quer 

isto dizer que não é lícito ao julgador alterar o pedido, nem tampouco a causa petendi. 

(In: Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pg. 559, 44ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 

2006.) Vislumbro que nesta seara a apelante formulou na inicial a restituição dos 

valores referentes a Pis e Confins ( fls.02/10) Entretanto, no meu sentir, não há falar 

em nulidade da sentença, pois, debalde tenha nela sido mencionado que a parte 

requer a restituição de Pis e ICMS ( fls.46), vejo que se tratou de mero erro material, 

haja vista que se infere em sua fundamentação, fls.51, que foi indeferido o pedido de 

restituição do Pis e Confins, tendo, portanto, sido analisadas as pretensões iniciais, 

dentro dos limites da lide. Adentrando ao ponto fulcral da demanda, vejo que assiste 

razão à apelante. Cuidam os autos de matéria ligada à legalidade da prática adotada 

pela concessionária de serviço público de telefonia, Telemar, que repassa ao 

consumidor o ônus financeiro do PIS e da COFINS, na fatura mensal. De início, importa 

registrar que a contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Da mesma forma, a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com incidência não-

cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil. Vejam-se: Lei nº 10.637/2002. "Art. 1º A contribuição para o 

PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil." Lei nº 10.833/2003. "Art. 1º A Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem 

como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil." Força é convir, pois, que o sujeito passivo das obrigações, nos 

termos do inciso I do parágrafo único do art. 121 do CTN, é a empresa de telefonia, 

não o consumidor do serviço porque este não tem qualquer relação pessoal ou direta 

com o fato gerador. O que importa, então, é saber se o sujeito passivo das 

contribuições (PIS e COFINS) pode transferir o ônus financeiro para o consumidor do 

serviço de telefonia, já que não compõem o custo da tarifa anunciada pela 

concessionária. A meu aviso não, porque esses tributos não incidem diretamente sobre 

a prestação do serviço de telefonia. Bem de ver que a jurisprudência pacificada do STJ 

também assim entende. A exemplo: AgRg no Ag 1102492/SP: A Segunda Turma desta 

Corte firmou entendimento no sentido da ilegalidade do repasse do PIS e da COFINS na 

fatura telefônica, bem como acerca da má-fé das empresas de telefonia e, por 

consequência, da abusividade dessa conduta. REsp 910784/RJ: 4. A Segunda Turma 

desta Corte firmou entendimento no sentido da ilegalidade do repasse do PIS e da 

COFINS na fatura telefônica, bem como acerca da má-fé das empresas de telefonia e, 



por consequência, da abusividade dessa conduta. Acrescente-se que, o PIS e a COFINS 

não podem ser confundidos com ICMS , tanto em relação a seus fatos geradores como 

com relação as suas bases de cálculo e suas sistemáticas de cobrança. O fato gerador 

do PIS e da COFINS não é a prestação do serviço, e a base de cálculo respectiva não é o 

valor ou preço do serviço ou tarifa. Ao contrário, o fato gerador é o faturamento como 

sinônimo da receita bruta, e a base de cálculo é o valor do faturamento como receita 

bruta que inclui, como acentuado, outras receitas extra-operacionais, além daquela 

estritamente operacional decorrente das tarifas cobradas dos consumidores. E assim é 

porque não há qualquer dispositivo da legislação pertinente que determine que o 

tributo incida diretamente sobre o preço do serviço ou tarifa, individualmente, 

prestação a prestação, usuário a usuário, conta a conta. Essas duas contribuições (PIS 

e COFINS), como já aludido, são muito diferentes, e não se confundem com o ICMS. E 

pela mesma ordem de razões também não há qualquer disposição da legislação que 

determine a cobrança do usuário-consumidor na fatura da conta respectiva, como a 

ré/apelada arbitrariamente entendeu de proceder. Em razão disso, o PIS e a COFINS 

somente podem integrar o preço das tarifas compondo os seus custos, 

proporcionalmente, segundo o grau de participação na formação do preço, de modo 

que o repasse seja somente o econômico, mas jamais o jurídico. Em face do sistema 

jurídico vigente, e das disposições constitucionais e legais em vigor, portanto, o repasse 

do PIS e da COFINS somente pode ser o econômico, e nunca o repasse jurídico. A 

propósito, veja-se o contido no julgamento do RECURSO ESPECIAL Nº 1.053.778-RS, de 

que foi relator o MINISTRO HERMAN BENJAMIN. (...) Enfim, eminentes colegas, o 

repasse jurídico ou incidência direta, isto é, das próprias alíquotas do PIS e da COFINS 

sobre o valor pago a título de tarifa de telefone, além de não autorizado legalmente, 

incorre em tríplice equívoco: (a) contribuinte passa a ser o consumidor, e não o 

fornecedor; (b) fato gerador passa a ser a prestação do serviço, e não o faturamento 

ou receita bruta da concessionária; e (c) base de cálculo passa a ser o valor do serviço, 

e não o valor do faturamento ou receita bruta da concessionária, a qual, conforme 

bem salientado pelo eminente Des. Cassiano, abrange tanto a receita operacional 

(decorrente das tarifas), quanto as não-operacionais, observadas as exclusões 

previstas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.637/02, relativamente ao PIS, e no art. 1º, § 3º, 

da Lei nº 10.833/03, relativamente à COFINS. No âmbito do Direito Tributário, devem 

ser examinados os pontos fixados pela instância de origem: há indevida alteração na 

sujeição passiva tributária, no fato gerador (ou no momento de sua ocorrência) e na 

base de cálculo dessas contribuições? Como visto, o acórdão recorrido concluiu que a 

adição do PIS e da COFINS à tarifa de telefonia altera, de forma indevida, a relação 

jurídica tributária, tendo em vista que: (a) contribuinte passa a ser o consumidor, e não 

o fornecedor; (b) fato gerador passa a ser a prestação do serviço, e não o faturamento 

ou receita bruta da concessionária; e (c) base de cálculo passa a ser o valor do serviço, 

e não o valor do faturamento ou receita bruta da concessionária, a qual, conforme 

bem salientado pelo eminente Des. Cassiano, abrange tanto a receita operacional 

(decorrente das tarifas), quanto as não-operacionais, observadas as exclusões 

previstas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.637/02, relativamente ao PIS, e no art. 1º, § 3º, 

da Lei nº 10.833/03, relativamente à COFINS. Entendo que a inclusão do PIS e da 

COFINS na fatura (conta telefônica) não tem o condão de modificar a sujeição passiva 

tributária. O usuário é tão-somente contribuinte de fato, já que suporta o ônus 

financeiro, permanecendo a concessionária como contribuinte de direito. Note-se que 

esse fenômeno ocorre no ICMS e que não há, em relação a este imposto, discussão 

quanto à sujeição passiva. Assim, estou que deve ser reformada a sentença, para o 

acolhimento do pedido inicial. De outro lado, deve-se aplicar a prescrição prevista no 



art. 205, do NCC, contada do ajuizamento da ação. Quanto aos honorários 

sucumbenciais, vejo que assiste razão à apelante, e, observando casos que tais, 

conforme vem entendendo este E. Tribunal, os majoro para 20% sobre o valor da 

condenação, com base no artigo 20,§ 3º do CPC, a ser apurada em liquidação de 

sentença, ressaltando que não há prova de que o valor da condenação, a ser apurado 

em liquidação por arbitramento, como dito, será ínfimo, não havendo, portanto, que 

se falar em sua fixação com base no artigo 20,§ 4º do CPC. Isso posto, dou provimento 

ao recurso, julgo procedente o pedido, condenado a ré/apelada a se abster de cobrar 

nas contas telefônicas do autor, a partir do trânsito em julgado deste acórdão, valores 

relativos a PIS e COFINS, sob pena de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) 

do valor da fatura em que houver a referida cobrança de PIS e COFINS; condeno ainda, 

a ré, a restituir ao autor/apelante os valores efetivamente cobrados, desde a 

contratação dos serviços, observando-se a prescrição de 10 anos, contados 

retroativamente do ajuizamento da ação, com correção monetária desde cada 

cobrança indevida, com base na tabela da CGJMG, e juros de mora na forma da lei a 

partir da citação, tudo conforme for apurado em liquidação de sentença por 

arbitramento. Custas e honorários advocatícios pela ré/apelada, esses que fixo em 20% 

sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3º, do CPC, dada a simplicidade da 

matéria versada nos autos, que conta com vasta jurisprudência. É o meu voto. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MÁRCIA DE PAOLI 

BALBINO e LUCAS PEREIRA. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0223.09.291033-

8/001 

324. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO PÚBLICO. TELEFONIA. 

PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPASSE AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO 

DOS SERVIÇOS. EXCLUSÃO E RESTITUIÇÃO DEVIDAS. DOBRA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO. I 

- A prescrição, em casos como o destes autos, é de 10 anos, ao influxo do art. 205 do CPC;ii - A 

telefonia é serviço público e, portanto, a concessionária está sujeita ao princípio da legalidade; 

logo, não havendo previsão legal autorizadora da incidência direta ou repasse jurídico das 

alíquotas do PIS e da COFINS, sobre o preço dos serviços de telefonia, a concessionária não pode 

fazê-lo; III - Afirmado ser indevido o repasse ou incidência direta do PIS e da COFINS, resulta que 

deve ser suspensa a cobrança e restituído ao consumidor tudo que lhe foi cobrado a tais títulos, 

sem a dobra pleiteada, haja vista que a norma do art. 42 do CDC pressupõe prova da má-fé, o 

que aqui não ocorreu. (TJMG; APCV 1.0223.09.283562-6/0011; Divinópolis; Décima Sétima 

Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão - (TJMG; APCV 1.0223.09.283562-6/001(1); Divinópolis; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SERVIÇO 

PÚBLICO. TELEFONIA. PIS E COFINS. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPASSE AO 

CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DOS SERVIÇOS. EXCLUSÃO E RESTITUIÇÃO 

DEVIDAS. DOBRA. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO.I - A prescrição, em casos como o 

destes autos, é de 10 anos, ao influxo do art. 205 do CPC;II - A telefonia é serviço 

público e, portanto, a concessionária está sujeita ao princípio da legalidade; logo, não 

havendo previsão legal autorizadora da incidência direta ou repasse jurídico das 

alíquotas do PIS e da COFINS, sobre o preço dos serviços de telefonia, a concessionária 

não pode fazê-lo; III - Afirmado ser indevido o repasse ou incidência direta do PIS e da 

COFINS, resulta que deve ser suspensa a cobrança e restituído ao consumidor tudo que 

lhe foi cobrado a tais títulos, sem a dobra pleiteada, haja vista que a norma do art. 42 

do CDC pressupõe prova da má-fé, o que aqui não ocorreu. APELAÇÃO CÍVEL N° 



1.0223.09.283562-6/001 - COMARCA DE DIVINÓPOLIS - APELANTE(S): DARCI JOAO DA 

SILVA - APELADO(A)(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

LUCIANO PINTO. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador 

EDUARDO MARINÉ DA CUNHA , incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. Belo Horizonte, 11 de março de 

2010. DES. LUCIANO PINTO – Relator. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. LUCIANO 

PINTO: VOTO - Darci João da Silva ajuizou ação ordinária em face de Telemar Norte 

Leste S/A, narrando ter firmado com a ré contrato de prestação de serviços de 

telefonia fixa. Disse que a requerida lhe estaria repassando nas contas telefônicas os 

valores do PIS e da COFINS, embora tal repasse fosse ilegal, haja vista não ter havido 

pactuação acerca de tal pagamento nem ser ele, consumidor final, obrigado a arcar 

com tributos devidos pela concessionária do serviço público. Discorreu sobre natureza 

do PIS e da COFINS, e, ao final, requereu a procedência da ação para que fosse 

declarada nula a cobrança e condenada a ré a restituir-lhe, em dobro, os valores 

correlativos ao PIS e COFINS cobrados nos últimos 10 anos. Em contestação (f. 19/36), 

a requerida arguiu preliminar de falta de interesse processual, ao argumento de que o 

autor não trouxe aos autos, embora tivesse consigo, cópias das contas telefônicas, 

prova principal de suas alegações. Levantou prejudicial de mérito de prescrição, com 

base no art. 206, §3º, IV, do CC/02. Bateu-se pela tese de regularidade da repercussão 

do PIS e da COFINS na formação do preço dos serviços de telecomunicações. Dissertou 

sobre a formação do preço do serviço de telecomunicações e sobre as características 

da tarifa divulgada pela ANATEL, para ao final concluir que age em conformidade com 

os princípios constitucionais e com os direitos dos consumidores. Afirmou que, a seu 

ver, o pedido inicial esbarra no princípio da manutenção do equilíbrio econômico 

financeiro do contrato de concessão. Transcreveu jurisprudências. Ressaltou que, sob 

sua ótica, não há falar em inversão do ônus da prova, nem em exibição de documentos 

que datam mais de três anos. Por fim, requereu o acolhimento da preliminar ou o 

reconhecimento da prescrição ou a improcedência do pedido. Impugnação à 

contestação (f. 42/47), rechaçando as razões lançadas na defesa. Sobreveio sentença 

(f. 48/56), que rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e a prejudicial de 

mérito de prescrição e, no mérito, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de 

ser legal o repasse dos tributos ao consumidor final. Condenou o autor no pagamento 

das custas e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atribuído à 

causa, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida. Daí o recurso 

de f. 65/69, pelo qual o autor insiste na tese da ilegalidade do repasse na conta 

telefônica do PIS e da COFINS, discorrendo acerca do tema; transcreveu jurisprudência 

em prol de seus argumentos e, requereu, ao final, o provimento do recurso para que 

seja reformada a sentença, julgando-se procedente seu pedido. Contrarrazões pela 

apelada (f. 73/89), batendo-se pelas teses da contestação. Conheço do recurso porque 

presentes os pressupostos legais de admissibilidade. Cuidam os autos de matéria 

ligada à legalidade da prática adotada pela concessionária de serviço público de 

telefonia, Telemar Norte Leste, que repassa ao consumidor o ônus financeiro do PIS e 

da COFINS, na fatura mensal. De início, importa registrar que a contribuição para o 

PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil. Da mesma forma, a Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social - COFINS, com incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o 

faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 



jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. Vejam-se: 

Lei nº 10.637/2002. "Art. 1º A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o 

faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil." Lei nº 

10.833/2003. "Art. 1º A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - 

COFINS, com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento 

mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil." Nesse contexto, 

força é convir que o sujeito passivo das obrigações, nos termos do inciso I, do 

parágrafo único, do art. 121, do CTN, é a empresa de telefonia, não o consumidor do 

serviço porque este não tem qualquer relação pessoal ou direta com o fato gerador. O 

que importa, então, é saber se o sujeito passivo das contribuições (PIS e COFINS) pode 

transferir o ônus financeiro para o consumidor do serviço de telefonia, já que não 

compõem o custo da tarifa anunciada pela concessionária. A meu aviso não, porque 

esses tributos não incidem diretamente sobre a prestação do serviço de telefonia. 

Acrescente-se que o PIS e a COFINS não podem ser confundidos com ICMS, tanto em 

relação a seus fatos geradores como com relação as suas bases de cálculo e suas 

sistemáticas de cobrança. O fato gerador do PIS e da COFINS não é a prestação do 

serviço, e a base de cálculo respectiva não é o valor ou preço do serviço ou tarifa. Ao 

contrário, o fato gerador é o faturamento como sinônimo da receita bruta, e a base de 

cálculo é o valor do faturamento como receita brutO que inclui, como acentuado, 

outras receitas extraoperacionais, além daquela estritamente operacional decorrente 

das tarifas cobradas dos consumidores. E assim é porque não há qualquer dispositivo 

da legislação pertinente que determine que o tributo incida diretamente sobre o preço 

do serviço ou tarifa, individualmente, prestação a prestação, usuário a usuário, conta a 

conta. Essas duas contribuições (PIS e COFINS), como já aludido, são muito diferentes, 

e não se confundem com o ICMS. E pela mesma ordem de razões também não há 

qualquer disposição da legislação que determine a cobrança do usuário-consumidor na 

fatura da conta respectiva, como a ré/apelada arbitrariamente entendeu de proceder. 

Em face do sistema jurídico vigente, e das disposições constitucionais e legais em vigor, 

portanto, o repasse do PIS e da COFINS somente pode ser o econômico, e nunca o 

repasse jurídico. A jurisprudência desta 17ª Câmara Cível do TJMG já se firmou neste 

sentido: Apelação Cível n.: 1.0223.09.286202-6/001. "Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INDÉBITO. SERVIÇO PÚLICO. TELEFONIA. PIS E COFINS. REPASSE AO CONSUMIDOR. 

INCIDÊNCIA SOBRE O PREÇO DOS SERVIÇOS. EXCLUSÃO E RESTITUIÇÃO DEVIDAS. 

PRESCRIÇÃO DECENAL. A telefonia é serviço público e, portanto, a concessionária está 

sujeita ao princípio da legalidade; logo, não havendo previsão legal autorizadora da 

incidência direta ou repasse jurídico das alíquotas do PIS e da COFINS, sobre o preço 

dos serviços de telefonia, a concessionária não pode fazê-lo. Afirmado ser indevido o 

repasse jurídico ou incidência direta, resulta que deve ser restituído tudo quanto foi do 

consumidor cobrado, todavia, descabe a devolução em dobro, com base no art. 42 do 

CDC, pois tal legislação não se aplica quando ausente a prova da má-fé na cobrança 

indevida. A prescrição, no caso, é de 10 anos, ao influxo do art. 205 do CPC." Em 

harmonia com tal entendimento, veja-se o REsp 1.053.778-RS, Rel. Ministro Herman 

Benjamim, STJ: "(...) 3 - É indevido o repasse do PIS e da COFINS na fatura telefônica, 

por ausência de expressa e inequívoca previsão na lei. 4 - Tarifa líquida é aquela que 

exclui os impostos e contribuições incidentes na operação individualmente 

considerada. 5 - O PIS e a COFINS, nos termos da legislação tributária em vigor, não 

incidem sobre a operação individualizada de cada consumidor, mas obre o 

faturamento global da empresa." No conteúdo do referido voto, veja-se o que 



assinalou o relator, Ministro Herman Benjamin: "(...) Enfim, eminentes colegas, o 

repasse jurídico ou incidência direta, isto é, das próprias alíquotas do PIS e da COFINS 

sobre o valor pago a título de tarifa de telefone, além de não autorizado legalmente, 

incorre em tríplice equívoco: (a) contribuinte passa a ser o consumidor, e não o 

fornecedor; (b) fato gerador passa a ser a prestação do serviço, e não o faturamento 

ou receita bruta da concessionária; e (c) base de cálculo passa a ser o valor do serviço, 

e não o valor do faturamento ou receita bruta da concessionária, a qual, conforme 

bem salientado pelo eminente Des. Cassiano, abrange tanto a receita operacional 

(decorrente das tarifas), quanto as não-operacionais, observadas as exclusões 

previstas no art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.637/02, relativamente ao PIS, e no art. 1º, § 3º, 

da Lei nº 10.833/03, relativamente à COFINS." Assim, estou que deve ser reformada a 

sentença, para o acolhimento parcial do pedido, sendo de ressaltar que a devolução 

em dobro, no caso, não é devida. A meu ver, de si só, o fato de ter havido cobrança 

indevida, muito embora possa haver entendimento contrário, não implica 

automaticamente aplicação da devolução em dobro, porque a hipótese de incidência 

do parágrafo único do art. 42, do CDC, somente tem lugar quando ocorre má-fé e essa 

não é presumível. De outro lado, deve-se aplicar a prescrição prevista no art. 205, do 

NCC, contada do ajuizamento da ação. Isso posto, dou parcial provimento ao recurso e 

julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar nula a cobrança de valores 

relativos a PIS e CONFINS pela ré, e por consequência, determino que ela se abstenha 

de cobrá-los nas contas telefônicas do autor, a partir do trânsito em julgado deste 

acórdão, sob pena de multa no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da 

fatura em que houver a referida cobrança de PIS e COFINS; condeno ainda, à ré, a 

restituir ao autor/apelante os valores efetivamente cobrados, desde a contratação dos 

serviços, observando-se a prescrição de 10 anos, contados retroativamente do 

ajuizamento da ação, com correção monetária desde cada cobrança indevida, com 

base na tabela da CGJMG, e juros de mora na forma da lei a partir da citação, tudo 

conforme for apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Haja vista a 

sucumbência parcial do autor, relativamente ao indébito em dobro, ele arcará com 

10% (dez por cento) das custas processuais e a ré com os 90% (noventa por cento) 

restantes, ficando suspensa a exigibilidade, em relação ao autor, porque ele está sob 

justiça gratuita (f. 17). A ré pagará honorários advocatícios aos patronos do autor, no 

percentual de 20% (vinte por cento) sobre a condenação, com base no § 3º, do art. 20, 

do CPC. O autor pagará honorários advocatícios aos patronos da ré no valor 

correspondente a R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), fixados com base 

no § 4º, do art. 20, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita 

deferida. As verbas honorárias poderão ser compensadas mesmo quando uma das 

partes litiga sob justiça gratuita. Nesse sentido, veja-se: "JUSTIÇA GRATUITA- 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- COMPENSAÇÃO- POSSIBILIDADE- CPC,ART.21- LEI Nº 

8906/1994,ART.23- SÚMULA Nº 306 DO STJ -Não há incompatibilidade entre os arts.21 

do CPC e 23 da lei nº 8.906/94, vez que a titularidade dos honorários não é afetada 

ante a possibilidade de compensação. Súmula nº 306 STJ. -Reconhecida a sucumbência 

recíproca, torna-se irrelevante o fato de uma das partes litigantes ser beneficiária da 

justiça gratuita, pois tal fato não impede a compensação dos honorários advocatícios." 

(STJ- Resp.: 916.447/RS-Rel: Min. Arnaldo Esteves Lima-5ª Turma- 12/08/2008) - 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MÁRCIA DE PAOLI 

BALBINO e LUCAS PEREIRA. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0223.09.283562-6/001 



325. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. 

HONORÁRIOS. O descumprimento do contrato por prestado de serviços constitui mero 

aborrecimento para o consumidor, que não lhe dá o direito a indenização por danos morais, 

se os serviços não são essenciais e indispensáveis. Nos termos do artigo 42, parágrafo único 

do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por 

valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, 

salvo hipótese de engano justificável. A fixação de honorários advocatícios deve levar em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e 

importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço 

para a fixação do valor. Apelação principal provida em parte. Apelação adesvia não provida. 

(TJMG; APCV 1.0145.06.340598-2/0011; Juiz de Fora; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Evangelina Castilho Duarte; Julg. 25/02/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.06.340598-2/001(1); Juiz de Fora; Décima 

Quarta Câmara Cível; Relª Desª Evangelina Castilho Duarte; Julg. 25/02/2010; DJEMG 

30/03/2010). EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE 

CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANOS MORAIS - HONORÁRIOS. O descumprimento do 

contrato por prestado de serviços constitui mero aborrecimento para o consumidor, 

que não lhe dá o direito a indenização por danos morais, se os serviços não são 

essenciais e indispensáveis. Nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, o 

consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. A fixação de honorários advocatícios deve 

levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a 

natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo 

exigido para seu serviço para a fixação do valor. Apelação principal provida em parte. 

Apelação adesvia não provida. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.06.340598-2/001 - 

COMARCA DE JUIZ DE FORA - APELANTE(S): TELEVISÃO CIDADE S/A - APTE(S) ADESIV: 

GIL MENDONÇA DE OLIVEIRA - APELADO(A)(S): TELEVISÃO CIDADE S/A, GIL 

MENDONÇA DE OLIVEIRA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. EVANGELINA CASTILHO 

DUARTE. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador VALDEZ 

LEITE MACHADO , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO 

PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E NEGAR PROVIMENTO AO ADESIVO. Belo Horizonte, 

25 de fevereiro de 2010. DESª. EVANGELINA CASTILHO DUARTE – Relatora: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: A SRª. DESª. EVANGELINA CASTILHO DUARTE: VOTO - Tratam os 

autos de indenização por danos materiais e morais, ao argumento de ter o Apelante 

principal cortado o sinal de TV a cabo e internet fornecidos ao Apelante adesivo, 

mesmo tendo recebido o pagamento ajustado, causando-lhe inúmeros transtornos 

como o atraso na entrega dos serviços. O autor alegou ter quitado duas mensalidades, 

vencidas em 15 de junho de 2006 e 15 de julho de 2006, em 23 de julho de 2006 no 

montante de R$237,17, tendo a ré cobrado as mesmas parcelas novamente, no boleto 

com vencimento em 15 de outubro. Acrescentou que o serviço voltou a ser 

disponibilizado após a quitação integral do montante cobrado. Requereu a 

condenação da Apelante principal ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 20.000,00, e à restituição em dobro da importância paga indevidamente. A 



Apelante principal apresentou contestação, f. 18/27, negando tenha praticado 

qualquer ilícito, uma vez que o cheque emitido pelo Apelante adesivo, para pagamento 

das parcelas, foi devolvido por insuficiência de fundos. Dissertou sobre a indenização 

pretendida, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. O MM. Juiz de 1º grau 

julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o Apelante principal ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00, com correção monetária a 

partir do evento danoso, e à restituição em dobro da quantia de R$237,17 a título de 

indenização por danos materiais, também acrescida de correção monetária, a partir da 

cobrança indevida. Condenou a Apelante principal ao pagamento de custas e 

honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Apelante 

principal pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que inexiste qualquer vício 

na prestação dos serviços, uma vez que não há prova acerca da sua interrupção. Aduz 

que o Apelante adesivo estava inadimplente, recebendo vários alertas sobre a 

pendência financeira. Afirma que não foram atendidos os requisitos previstos no art. 

403, do Código Civil, não sendo cabível a indenização por danos materiais. Ressalta 

que não restaram configurados os alegados danos morais. Eventualmente, requer a 

redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. O Apelante adesivo 

requer a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A 

decisão de f. 61/66 foi publicada em 10 de março de 2009, vindo a Apelação principal 

em 25 de março, devidamente preparada. O Apelante adesivo foi intimado para 

contrarrazões em 27 de abril de 2009, vindo a apelação em 29 de abril, 

desacompanhada de preparo por estar o autor amparado pela justiça gratuita. Estão 

presentes os requisitos para conhecimento dos recursos. I - APELAÇÃO PRINCIPAL - A 

Apelante principal entende que não há fundamento para sua condenação ao 

pagamento de indenização e para restituição de valores ao autor. A requerida e o 

autor se encaixam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor 

ditados pela legislação consumerista, existindo entre eles inequívoca relação de 

consumo. De conformidade com o disposto no art. 14 §3º, II do CDC, o fornecedor de 

serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro, evidenciando que sua responsabilidade é objetiva. Está comprovado 

que o Apelante principal procedeu à cobrança do valor de R$ 237,17, através de boleto 

encaminhado ao autor, com vencimento em 15 de outubro de 2006, conforme se afere 

à f. 13, abrangendo as parcelas vencidas em 15 de junho e 15 de julho de 2006. 

Ademais, às f. 14, constata-se que o valor já havia sido quitado através do cheque TQ 

000090, que foi compensado. Como o valor constante do boleto de f. 13 foi 

integralmente quitado, conclui-se que o autor foi forçado a pagar duas vezes pelas 

mesmas prestações para que o serviço por ele contratado lhe fosse disponibilizado. 

Está evidenciado, portanto, que ocorreu falha no serviço prestado pelo Apelante 

principal que interrompeu a prestação de serviços e só a restaurou depois de cobrar 

valores já quitados pelo autor. Logo, houve falha na prestação dos serviços, sendo a 

Apelante principal responsável pelos danos materiais causados ao cliente, que 

correspondem ao valor que foi indevidamente quitado. Entretanto, o autor não 

comprovou tenha sofrido prejuízos com a interrupção do fornecimento dos serviços 

pelo réu, não se tratando, ademais, de serviços indispensáveis ou essenciais, mas de 

mero deleite. Logo, a interrupção da prestação dos serviços constituiu mero 

aborrecimento, a que estão sujeitos os contratantes, não levando ao reconhecimento 

da prática de danos morais. Ora, o serviço de televisão e internet, embora úteis, não 

são indispensáveis, tais como o fornecimento de energia elétrica e água, uma vez que 

propiciam mero conforto aos cidadãos. Ademais, o autor não comprovou sua total 

dependência aos serviços interrompidos, inexistindo aos autos qualquer fato que 



comprove o prejuízo por ele sofrido, pela interrupção na sua prestação. Cumpre 

salientar, ainda, que o Apelante adesivo não comprovou que o serviço de TV a cabo 

seja indispensável à sua sobrevivência, não havendo qualquer indício de abalo psíquico 

passível de gerar os supostos danos morais. Apenas para fins de esclarecimentos, o 

descumprimento do contrato por parte do réu ocasionou um mero aborrecimento ao 

Apelante adesivo, fato que não lhe acarreta o direito ao recebimento de indenização 

por danos morais. Assim, merece reforma a decisão que fixou a indenização por danos 

morais, para afastar essa condenação. De conformidade com o disposto no art. 42, 

parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. O dispositivo legal é aplicável ao caso em tela, uma vez que o autor foi 

obrigado a pagar valor que havia antes quitado, para obter a prestação dos serviços 

contratados, tendo, pois, direito ao recebimento em dobro do valor pago em excesso. 

A repetição em dobro somente não será possível no caso de engano justificável, que 

não restou configurado. Assim, vale ressaltar que: "o engano é justificável, não cabe a 

repetição", sendo que "o engano é justificável quando não decorre de dolo ou culpa. É 

aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo fornecedor-

credor, manifesta-se" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Comentado pelos 

Autores do Anteprojeto, Ed. Forense Universitária, 6ª edição, p. 337). No caso, a 

conduta da Apelante principal não pode ser considerada como erro justificável, por ter 

havido descuido na conferência dos valores já quitados pelo autor, compelindo-o, 

meses depois, a pagar o referido valor para restabelecer o serviço de internet e TV a 

cabo, estando caracterizada a falha na prestação dos serviços. Desta forma, não há 

provimento cabível ao recurso principal, quanto à condenação à restituição em dobro. 

II - APELAÇÃO ADESIVA - Pretende o Apelante adesivo a majoração da indenização por 

danos morais e dos honorários advocatícios. Havendo reforma da decisão recorrida 

quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, resta 

prejudicado o recurso adesivo quanto a essa matéria. A fixação de honorários 

advocatícios deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da 

prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para seu serviço para a fixação do valor. Ora, a decisão 

vergastada atendeu aos requisitos previstos no artigo 20, §3º do CPC, tendo fixado 

valor que remunera devidamente o advogado do Apelante adesivo, devendo ser 

mantida. Saliente-se, por fim, que havendo sucumbência recíproca, deve-se atribuir ao 

Apelante adesivo a responsabilidade pelo pagamento de parte das despesas do 

processo. Os honorários advocatícios são verbas autônomas que pertencem aos 

advogados das partes, sendo, porém, possível sua compensação quando haja 

sucumbência recíproca. É o que consigna o art. 21, caput do CPC: "se cada litigante for 

em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários e as despesas." Observa-se que o Apelante 

adesivo está amparado pela justiça gratuita. De conformidade com o disposto no art. 

11 da Lei nº 1.060/50 os honorários de advogado serão pagos pelo vencido, quando o 

beneficiário de assistência for vencedor da causa. O dispositivo legal prescreve que, 

caso o vencedor esteja litigando sob o pálio da justiça gratuita, os honorários de seu 

patrono serão pagos pela parte ex adversa, a fim de que este não deixe de receber a 

verba que lhe pertence. Ora, se houver compensação de honorários advocatícios nos 

presentes autos, o advogado que representou o Apelante adesivo não será 

remunerado, pois seu constituinte está isento do pagamento de honorários 

sucumbenciais, nos termos do art. 3º, V da Lei nº 1.060/50. Neste sentido, o art. 21 do 



CPC deve ser interpretado à luz do art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, que 

prevê que, ao aplicar a lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se destina. 

Como afronta ao espírito da Constituição da República e da Lei nº 8.906/94, que 

alguém trabalhe sem remuneração, deve ser indeferida a compensação, haja vista 

que, caso seja aplicado o art. 21 do CPC, os fins sociais a que se destinam os 

dispositivos legais não serão atendidos. DIANTE DO EXPOSTO, dou parcial provimento 

ao recurso principal para afastar a condenação de TELEVISÃO CIDADE SA ao 

pagamento de indenização por danos morais e nego provimento à Apelação adesiva. 

Arcará a Apelante principal com 50% das custas e honorários advocatícios como 

fixados na sentença recorrida. Arcará o Apelante adesivo com 50% das custas e 

honorários advocatícios ao patrono da Requerida, arbitrados em R$500,00, suspensa 

sua exigibilidade por estar o autor amparado pela justiça gratuita, sem compensação. 

Custas recursais pelos Apelantes, à razão de 50% para cada um, suspensa a 

exigibilidade em relação ao Apelante adesivo que está amparado pela justiça gratuita. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ANTÔNIO DE PÁDUA e 

HILDA TEIXEIRA DA COSTA. SÚMULA: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO 

PRINCIPAL E NEGARAM PROVIMENTO AO ADESIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.06.340598-2/001 

 

326. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. Comprovado nos autos a remessa via postal de comunicação prévia enviada 

pelo órgão de defesa dos consumidores para o endereço fornecido pelo credor, facultando ao 

suposto devedor prazo para efetuar o pagamento do valor cobrado, considera-se cumprido o 

disposto no § 2º, do art. 42, do CDC, não restando caracterizado dano moral. V. V. A inclusão 

do nome do consumidor no SPC deve ser precedida de aviso escoimado de dúvida quanto a 

real intenção do credor. (TJMG; APCV 1.0024.08.245647-6/0011; Belo Horizonte; Décima 

Quarta Câmara Cível; Relª Desª Hilda Teixeira da Costa; Julg. 25/02/2010; DJEMG 

30/03/2010) 

 

327. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pedido de indenização por 

danos morais. Inscrição indevida do consumidor em cadastros restritivos de crédito. Dano 

moral configurado. Quantum indenizatório modificado, resguardando os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. Ação de busca e apreensão (apenso). Pagamento em 

dobro do débito. Descabimento. Iteligência do art. 42 § único do CDC. Inaplicabilidade do 

Código Civil, no caso concreto, notadamente porque as relações estabelecidas entre os 

litigantes é regida por Lei Especial do código consumerista. Honorarios advocatícios 

redimensionados. Apelação improvida e recurso adesivo parcialmente provido. (TJRS; AC 

70031936636; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Vanderlei Teresinha 

Tremeia Kubiak; Julg. 10/12/2009; DJERS 30/03/2010) 

 

328. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. PROCEDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS APÓS O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO 

RECURSO. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 195 DO CPC. 

DESENTRANHAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA QUE NÃO PADECE DE 

NULIDADE. NEGATIVA DE OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL 

COMPROMISSADO À AUTORA. DESCABIMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA, ACERCA DA 

QUITAÇÃO DO PREÇO CONTRATADO. PERÍCIA QUE AINDA CONSTATOU O PAGAMENTO, PELA 

AUTORA, DE VALOR A MAIOR. CABÍVEL A OUTORGA DA ESCRITURA EM FAVOR DA APELADA, 



BEM COMO A CONDENAÇÃO DO ESPÓLIO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR 

INDEVIDAMENTE RECEBIDO. Inteligência do art. 42 do CDC (aplicável à hipótese, ante a 

natureza do contrato e o enquadramento do espólio na condição de fornecedor, por haver 

comercializado diversas unidades do mesmo loteamento). Contrato firmado antes do advento 

da Lei nº 8.078/90 (no ano de 1979). Circunstância que não afasta o exame da controvérsia à 

luz do CDC, eis que norma de ordem pública, possuindo aplicação imediata. Precedentes 

(envolvendo contratos idênticos, firmados com o mesmo apelante e tendo como objeto 

imóveis situados no mesmo loteamento). Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 

994.02.017097-5; Ac. 4350609; Carapicuíba; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Salles Rossi; Julg. 03/03/2010; DJESP 30/03/2010) 

 

329. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA Nº 648 DO 

STF. ABUSIVIDADE INDEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA A TAXAS DE MERCADO. 

LIMITAÇÃO. SÚMULA Nº 294 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS ACIMA DA TAXA 

DO CONTRATO. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. VEDAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. 

MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. As disposições limitadoras da Lei de Usura são inaplicáveis às 

taxas de juros e demais encargos cobrados nas operações realizadas pelas instituições, 

públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.- "A norma do § 3º do art. 

192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao 

ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar" (Súmula nº 648 do 

STF). - Não basta às partes simplesmente alegar os fatos, impondo-se, antes de tudo, que o 

juiz se certifique da verdade de suas alegações, o que se dá através das provas produzida. 

Assim, se as autoras não se desvencilharam do ônus de demonstrar a alegada cobrança de 

juros abusivos, se sujeitam a perder a causa, neste particular.- A incidência de comissão de 

permanência calculada com base nas taxas de mercado do dia do pagamento, inserida em 

contrato bancário, por submeter o devedor a uma condição aleatória e potestativa, 

caracteriza ônus excessivo e desequilíbrio contratual, devendo ser excluída em face de sua 

manifesta potestatividade. Todavia, de conformidade com a Súmula nº 294 do colendo STJ, 

não há ilegalidade, nem abusividade na cláusula contratual que prevê cobrança de comissão 

de permanência a taxas flutuantes, desde que limitada à taxa máxima fixada no contrato, 

devendo a instituição bancária restituir os valores cobrados acima desse patamar. - A 

comissão de permanência não pode ser cumulada com juros remuneratórios, correção 

monetária (Súmula nº 30 do STJ). Não pode também ser cobrada cumulativamente com juros 

moratórios e multa contratual, em face de identidade da natureza jurídica desses encargos, já 

que visam garantir o mesmo objeto, prejudicando o equilíbrio financeiro estabelecido entre as 

partes diante da ocorrência de bis in idem, sendo permitida, no caso de mora, apenas a 

incidência daquela.- Inexistindo qualquer indício de má fé, por se tratar de contrato pactuado 

entre as partes, tendo o devedor livremente aderido às cláusulas contratuais reputadas 

abusivas, não há se cogitar de repetição em dobro, afastando-se a aplicação do art. 42 do CDC 

e 940 do Código Civil de 2002, que reproduziram o disposto no art. 1531 do diploma revogado, 

que já previa tal penalidade para aquele que demandasse por dívida já paga. (TJMG; APCV 

1.0707.08.171638-3/0011; Varginha; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; 

Julg. 23/02/2010; DJEMG 29/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0707.08.171638-3/001(1); Varginha; Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Tarcisio Martins Costa; Julg. 23/02/2010; DJEMG 29/03/2010). 

EMENTA: EMENTA: AÇÃO REVISIONAL - CONTRATOS BANCÁRIOS - CDC - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - SÚMULA Nº 648 DO STF - ABUSIVIDADE INDEMONSTRADA - 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA A TAXAS DE MERCADO - LIMITAÇÃO - SÚMULA Nº 294 



DO STJ - RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS ACIMA DA TAXA DO CONTRATO - 

CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - VEDAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO - MÁ-FÉ 

NÃO CARACTERIZADA.- As disposições limitadoras da Lei de Usura são inaplicáveis às 

taxas de juros e demais encargos cobrados nas operações realizadas pelas instituições, 

públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.- "A norma do § 3º 

do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros 

reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei 

complementar" (Súmula nº 648 do STF). - Não basta às partes simplesmente alegar os 

fatos, impondo-se, antes de tudo, que o juiz se certifique da verdade de suas 

alegações, o que se dá através das provas produzida. Assim, se as autoras não se 

desvencilharam do ônus de demonstrar a alegada cobrança de juros abusivos, se 

sujeitam a perder a causa, neste particular.- A incidência de comissão de permanência 

calculada com base nas taxas de mercado do dia do pagamento, inserida em contrato 

bancário, por submeter o devedor a uma condição aleatória e potestativa, caracteriza 

ônus excessivo e desequilíbrio contratual, devendo ser excluída em face de sua 

manifesta potestatividade. Todavia, de conformidade com a Súmula nº 294 do colendo 

STJ, não há ilegalidade, nem abusividade na cláusula contratual que prevê cobrança de 

comissão de permanência a taxas flutuantes, desde que limitada à taxa máxima fixada 

no contrato, devendo a instituição bancária restituir os valores cobrados acima desse 

patamar. - A comissão de permanência não pode ser cumulada com juros 

remuneratórios, correção monetária (Súmula nº 30 do STJ). Não pode também ser 

cobrada cumulativamente com juros moratórios e multa contratual, em face de 

identidade da natureza jurídica desses encargos, já que visam garantir o mesmo 

objeto, prejudicando o equilíbrio financeiro estabelecido entre as partes diante da 

ocorrência de bis in idem, sendo permitida, no caso de mora, apenas a incidência 

daquela.- Inexistindo qualquer indício de má fé, por se tratar de contrato pactuado 

entre as partes, tendo o devedor livremente aderido às cláusulas contratuais reputadas 

abusivas, não há se cogitar de repetição em dobro, afastando-se a aplicação do art. 42 

do CDC e 940 do Código Civil de 2002, que reproduziram o disposto no art. 1531 do 

diploma revogado, que já previa tal penalidade para aquele que demandasse por 

dívida já paga. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0707.08.171638-3/001 - COMARCA DE 

VARGINHA - APELANTE(S): MINAS VET COM DISTRIBUICAO LTDA E OUTRO(A)(S) - 

APELADO(A)(S): BANCO BRASIL S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TARCISIO MARTINS 

COSTA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PARCIAL PROVIMENTO. Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2010. DES. 

TARCISIO MARTINS COSTA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. TARCISIO 

MARTINS COSTA: VOTO: Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. 

sentença de f. 128-132, proferida pelo digno Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Varginha, que, nos autos da ação de revisão contratual movida por Minas Vet 

Comércio e Distribuição LTDA e outras, em face de Banco do Brasil S/A, julgou 

improcedente o pedido, condenando as autoras nos ônus sucumbenciais, suspensa, 

contudo, a sua exigibilidade. Irresignadas, recorrem as requerentes, sustentando, em 

suma, que o CDC é aplicável à espécie, impondo-se a inversão do ônus da prova; que a 

taxa de juros praticada pelo banco requerido é abusiva, além da cobrança de omissão 

de permanência superior aos índices do INPC, cumulada com juros moratórios. 

Pugnam, assim, pela revisão dos contratos celebrados e pela repetição, em dobro, dos 

valores cobrados indevidamente. Por fim, batem-se pela declaração de ilegalidade da 

inscrição de seus nomes nos serviços de proteção ao crédito, requerendo que os 



respectivos órgãos sejam oficiados, a fim de se evitar futuras inclusões, além da 

declaração judicial de quitação dos instrumentos. Contrarrazões, em óbvia infirmação, 

pugnando pelo desprovimento do apelo (f. 156-182). Conheço do recurso, porquanto 

presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Prima facie, quanto à 

aplicabilidade, ou não, das normas consumeristas aos contratos de mútuo bancário, 

matéria que gerou acesas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, sempre 

entendi que, entre os produtos referidos no artigo 2º da Lei nº 8.078/90, não estão 

incluídos nem o dinheiro, nem o crédito, pois a entrega de dinheiro sob forma de 

mútuo, desconto e outros, não constitui aquisição de produto pelo destinatário final, 

posto que os valores monetários, por sua própria natureza, destinam-se à circulação. 

Todavia, com o julgamento da ADIN nº 2591/06, pelo plenário da Suprema Corte, 

dúvida não mais remanesce no sentido de que as relações de consumo de natureza 

bancária ou financeira se submetem à égide do Código de Defesa do Consumidor. De 

qualquer sorte, em substância, meu posicionamento pouco se alterou, isto porque, 

independentemente da aplicação das normas consumeristas, sempre sustentei que a 

revisão judicial de todas as questões que envolvam a alegação de abusividade de 

cláusula contratual é possibilidade que decorre de o contratante submetê-las ao Poder 

Judiciário, que não pode se furtar à sua apreciação, sob pena de vulnerar o princípio 

constitucional da indeclinabilidade da jurisdição. Entretanto, não há se cogitar de 

cobrança excessiva de juros, porquanto, à minha ótica, taxa de juros à razão de 7,89%, 

ao mês, como informam as autoras/apelantes na peça de ingresso (f. 03), em que pese 

elevada para os padrões internacionais, não se mostra abusiva, mormente 

considerando as regras ditadas pelo mercado, a que a instituição financeira privada 

está submetida, além da normativa do Banco Central do Brasil e dos riscos ínsitos à 

atividade. A propósito, operações, como tais, não estão sujeitas às disposições 

limitadoras da chamada Lei de Usura, conforme orientação da Súmula nº 596 do 

colendo STF, segundo a qual "as disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional". Em 

verdade, não cabe mais discutir a auto-aplicabilidade da regra contida no parágrafo 3º 

do art. 192 da Carta Constitucional de 1988, referente à limitação dos juros, tratando-

se de questão já superada, em face da decisão do Colendo STF, na ADIN nº 04, e 

posterior revogação do dispositivo em evidência pela EC nº 40, publicada em 

29.05.2003. Sobre a matéria, o Pretório excelso, decidiu em 24/09/2003, através da 

Súmula de nº 648, que: "A norma do § 3º do art. 192 da Constituição, revogada pela EC 

40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade 

condicionada à edição de lei complementar". Anota-se, por oportuno, que as 

instituições bancárias são regidas pela Lei nº 4.595/64 (denominada Lei de Reforma 

Bancária), que, ao criar o Conselho Monetário Nacional, deixou a seu encargo limitar, 

quando necessário, as taxas de juros, conforme se vê do seu artigo 4º, IX, litteris: "... 

limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer 

outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, 

inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil". A sua vez, o art. 25, 

caput e inciso I, do ADCT da Constituição da República, não retirou o poder normativo 

atribuído pelo diploma acima citado ao CMN, porquanto, o prefalado dispositivo legal 

permitiu a prorrogação do prazo ali consignado, desde que o fosse por lei. "Art. 25. 

Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, 

sujeito este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou 

deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao 

Congresso Nacional, especialmente no que tange a: I - ação normativa; (...)". A par 



disso, tendo expirado o prazo, foram editadas sucessivas medidas provisórias, visando 

a prorrogação do prazo previsto no "caput" do art. 25 do ADCT, sendo a primeira a MP 

nº 45, de 31.03.89, sucedida pelas MP's de nº 53.100 e 188, e Leis 7.770/89; 7.892/89; 

8.056/90; 8.127/90 e 8.201/91. Nesse descortino, por fim, adveio a Lei nº 8.392, de 

30.12.91, estendendo o período de delegação, até a data da promulgação da lei 

complementar que vier a dispor sobre o sistema financeiro nacional. Referidos textos 

de lei refletiram nos Tribunais. Todavia, os julgados declararam que nada se alterou 

depois da promulgação da Constituição da República, cujo art. 25 do ADCT limitou a 

vigência das normas com delegação de poderes, e já que o prazo ali fixado é passível 

de alteração por lei, foi sucessiva e oportunamente prorrogado, até a publicação da Lei 

nº 8.392/91, que estendeu a prorrogação até a promulgação da lei complementar. 

Mais ainda, restou declarada a efetiva aplicação do art. 4º, inciso IX, da Lei nº 

4.595/64, permitindo às instituições financeiras a cobrança de taxas de juros nos 

limites estabelecidos pelo CMN. Destarte, parece-me não haver dúvidas, quanto à 

manutenção do poder normativo do CMN, órgão incumbido, nos termos da Lei nº 

4.595/65, denominada "Lei de Reforma Bancária", de impor a limitação dos juros 

praticados pelas instituições financeiras, as quais, com já exposto, não se submetem 

ao contido no Decreto nº 22.626/33, conforme entendimento consagrado na citada 

Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal. Não se pode, ainda, deixar de registrar 

que, diante da ortodoxia de uma política econômico financeira que elevou os juros a 

patamares estratosféricos, em nosso País, pretender financiamento a taxas de 12% ao 

mês, com base em um decreto de 76 anos atrás, demonstra-se completamente 

irrealístico, pois a taxa de captação dos bancos, especialmente, no que tange aos 

fundos de investimento, nos últimos quarenta anos sempre esteve acima desse 

patamar. Frise-se que própria taxa SELIC, ditada pelo COPOM, orientadora do 

mercado, aplicável aos débitos fiscais, à época, há dois anos estava fixada em torno de 

26 %, ao ano, atualmente, em 11,25%. Em outras palavras, foge a qualquer 

razoabilidade tomar um recurso mais caro para emprestá-lo mais barato, 

desconsiderado-se, ainda, taxa de inflação, os custos operacionais e o risco do negócio. 

Obviamente, tal equação tornaria o sistema financeiro creditício, do País, inviável, 

levando-o à bancarrota. Não há, pois, como prosperar a insurgência das apelantes 

visando impedir a "cobrança de juros exorbitantes que ultrapasse ganhos ou lucros 

superiores a 30% (trinta por cento) com relação à taxa de captação" (f. 150 - sic). 

Nesse passo, cumpre registrar que a pretendida inversão do ônus da prova pelas 

apelantes não se faz de forma obrigatória e automática, exigindo, para tanto, a 

presença dos requisitos previstos no inciso, VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/1990, ou 

seja, que o magistrado se convença da verossimilhança das alegações deduzidas, a 

teor de circunstância que, data venia, não se verifica na hipótese em exame. Com 

efeito, não se divisa a verossimilhança das alegações expendidas pelas recorrentes, 

exatamente por já se encontrar pacificada a matéria acerca da ausência de limitação 

para a cobrança de juros pelas instituições financeiras, conforme exaustivamente 

elucidado, além das apelantes não terem trazido, junto à peça de ingresso, documento 

algum demonstrado a cobrança de taxa de juros abusiva pelo apelado. Sendo assim, 

quanto à inversão do ônus da prova, igualmente desmerece acolhimento a insurgência 

das apelantes. Lado outro, no que pertine à comissão de permanência, se a cláusula 

questionada não define nem especifica o índice, colocando o devedor, parte mais frágil 

na relação contratual, em desvantagem exagerada, sujeitando-o ao arbítrio do credor, 

incide, não só o art. 51, IV, do CDC, mas também o disposto no art. 122 do NCCB, que 

reproduz o art. 115 do diploma civil de 1916, litteris: "São lícitas, em geral, todas as 

condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes; entre as 



condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o 

sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes". Analisando o "Contrato para desconto 

de cheques" (f. 95-97), constato que, realmente, estabelece cláusula autorizando o 

credor, ante a inadimplência do devedor, promover a cobrança de comissão de 

permanência, "à taxa de mercado do dia do pagamento", cumulada com juros de mora 

e multa. A comissão de permanência nos contratos livremente pactuados, em 

princípio, é considerada válida, desde que os percentuais sejam certos e determinados, 

sob pena de ofensa ao prefalado art. 115. Sobre o assunto, muito se discutiu a respeito 

da possibilidade de se contratar comissão de permanência, a taxas flutuantes. A 

matéria agora se pacificou, no sentido de que não há ilegalidade, nem abusividade na 

cláusula contratual que prevê cobrança de comissão de permanência, de acordo com a 

variação, desde que limitada à taxa do contrato. O Colendo STJ editou a súmula nº 

294, com o seguinte enunciado: "Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a 

comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco 

Central do Brasil, limitada à taxa do contrato". Nesse sentido, reiterados os 

pronunciamentos daquela Eg. Corte de Justiça, que precederam a edição da súmula, 

conforme emerge dos arestos abaixo transcritos: "- É lícita a cobrança de comissão de 

permanência no período da inadimplência, desde que não cumulada com a correção 

monetária (Súmula nº 30), nem com juros remuneratórios, calculada pela taxa de 

mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato (Súmulas 

nºs 294 e 296). (...)". (STJ - AgRg no RESP 645902 / RS ; AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL 2004/0037963-1, Relator: Ministro HUMBERTO GOMES DE 

BARROS, Terceira Turma, j. 28/09/2004, DJ 17.12.2004 p. 542 - REPDJ 01.02.2005 p. 

556). "Agravo regimental. Recurso especial. Contrato de arrendamento mercantil. 

Comissão de permanência. Limitação ao pacto. Capitalização anual. Súmula nº 294 da 

Corte. 1. A jurisprudência da Corte já assentou ser possível a cobrança da comissão de 

permanência no período da inadimplência, não cumulada com correção monetária 

nem com os juros remuneratórios, calculada pela taxa média de mercado, apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada, entretanto, à taxa contratada. (...)." (STJ - AgRg 

no RESP 618482 / RS ; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2003/0227247-0 - 

Relator: Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, j. 03/08/2004, 

DJ 16.11.2004 p. 278). No caso posto em lide, a cláusula em exame prevê, em 

ocorrendo a mora, a cobrança da comissão de permanência, a taxas flutuantes, sem 

qualquer limitação, qual seja, a taxa máxima de juros remuneratórios incidente no 

período da normalidade, o que se revela inadmissível. Frise-se, ainda, que é 

entendimento já sumulado, de que "A comissão de permanência e a correção 

monetária são inacumuláveis" (Súmula nº 30 do STJ). Conforme acima exposto, o 

banco apelado somente poderá cobrar a comissão de permanência limitada, sem 

cumulação com correção monetária, juros remuneratórios, moratórios e multa. 

Especificamente, quanto à sua cumulação com juros moratórios e multa, tal como 

previsto na cláusula noticiada, em hipótese alguma, se justifica, já que tais encargos 

visam garantir o mesmo objeto, em prejuízo do equilíbrio financeiro estabelecido entre 

as partes diante da ocorrência de bis in idem. A propósito, permito-me transcrever, 

aqui, valioso excerto do respeitável voto proferido pelo em. Des. ALBERTO VILAS BOAS 

sobre o controvertido tema, forte nos argumentos expendidos pela em. Min. Nancy 

Andrighi, no Agravo interposto no REsp. 400.921-RS): "É que a de comissão de 

permanência traz embutidos em sua taxa encargos que permitem a remuneração do 

capital e sua a atualização monetária, razão pela qual é pacífico o entendimento que 

não pode ser cumulada com correção monetária ou juros remuneratórios. Outrossim, é 

certo que guarda similitude, também, com os juros moratórios. Isto porque a de 



comissão de permanência somente incide após vencida a dívida e tem por fundamento 

remunerar o credor pelo inadimplemento e impelir o devedor a cumprir sua obrigação, 

já que propicia um incremento da dívida, por incidir diariamente. Por seu turno, os 

juros moratórios são devidos pelo atraso no cumprimento de uma obrigação exigível e, 

de igual forma, oneram a dívida. Por isso: 'após o vencimento da dívida a de comissão 

de permanência também desempenha a função de juros moratórios, ou seja, remunera 

o credor pelo descumprimento de obrigação e coíbe o devedor a não incidir ou 

permanecer em mora. Assim, permitir a incidência cumulada desses encargos é 

chancelar a ocorrência do bis in idem condenável, pois estar-se-ia pagando por dois 

encargos contratuais que possuem a mesma natureza jurídica e desempenham a 

mesma função no contrato (trecho do voto da Min. Nancy Andrighi - Agravo no Resp. 

400.921-RS).' Portanto, em havendo previsão contratual de cobrança, cumulada dos 

encargos em referência, afastam-se os juros moratórios, permanecendo, apenas, a de 

comissão de permanência" (Apelação Cível nº 2.000.00.487000-0/000, 10ª Câm. Cível 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator Des. Alberto Aluízio Pacheco 

de Andrade, j. em 26/09/2006). Não se admite, portanto, a cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa, em virtude da identidade da natureza 

jurídica desses encargos, sendo permitida, no caso de mora, apenas a incidência 

daquela. Em consequência, suma venia, a r. sentença está a merecer reparo neste 

ponto, devendo prevalecer a incidência, no período da inadimplência, tão somente, da 

comissão de permanência, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, 

sem cumulação com juros moratórios e multa contratual. Pretendem, ainda, as 

apelantes, a repetição de indébito em dobro, com esteio no art. 42 Código de Defesa 

do Consumidor, litteris: "Art. 42. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável". 

Tenho que a pretensão se mostra inalbergável. Em primeiro lugar, porque não é o 

banco apelado que está cobrando dívida já paga. Ao contrário, ele é que está sendo 

demandado. Em segundo lugar, porque não existe qualquer indício de má fé, já que se 

trata de contrato livremente pactuado entre as partes, em razão de cláusulas 

contratuais às quais livremente aderiram as devedoras, o que afasta, de logo, a 

aplicação do art. 42 do CDC e 940 do Código Civil, que reproduziu o disposto no art. 

1531 do diploma revogado, que já previa tal penalidade para aquele que demandasse 

por dívida já paga. No tema, WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO dilucida: "A 

propósito desse importante dispositivo legal cumpre salientar as seguintes aplicações 

práticas: a) - sem prova de má-fé da parte do credor, que faz a cobrança excessiva, não 

se comina referida penalidade. A pena é tão grande e tão desproporcionada que só 

mesmo diante de prova inconcussa e irrefragável de dolo deve ela ser aplicada; b) - a 

cominação tanto pode ser pedida por via reconvencional, como por ação autônoma, 

não por simples contestação; c) - cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às 

sanções do art. 1.531 (Súmula nº 159)" (Curso de Direito Civil, vol. V, Saraiva: São 

Paulo, 1982, 17ª ed., p. 410). A respeito, confira-se o entendimento consolidado do 

então TAMG, hoje incorporado a esta Eg. Corte de Justiça: "EMBARGOS DE DEVEDOR - 

EXCESSO EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA - EXTINÇÃO - LIQUIDEZ DO TÍTULO - NÃO-

CABIMENTO - DÉBITO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULO - COBRANÇA EXCESSIVA - 

SANÇÃO DO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ E 

PREJUÍZO - AUSÊNCIA - INAPLICABILIDADE. - O reconhecimento de excesso de execução 

não implica necessariamente a extinção desta, quando seja possível ao julgador 

proceder ao decote dos valores indevidos, prosseguindo-se a persecução executiva 

quanto ao real débito. - Nos termos de assentada jurisprudência, as penas previstas no 



art. 1531 do Código Civil de 1916 (art. 940 do Novel CCB) aplicam-se ao credor que, 

induvidosamente, cobra dívida paga ou maior do que a devida, por má-fé. - Recurso 

não provido". (Apel. Cível nº 0392222-7, 2ª Câm. Cível, Rel. Juiz Edgard Penna Amorim, 

j. 24/06/03) (grifo nosso) "CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM FINANCIAMENTO E 

GARANTIA HIPOTECÁRIA - REVISÃO - TR - INAPLICABILIDADE - USO DA TABELA PRICE - 

ILEGALIDADE - SEGURO - LIVRE ESCOLHA DO MUTUÁRIO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

PAGAMENTO EM DOBRO - MÁ-FÉ. - O mutuário tem direito à repetição dos valores 

cobrados indevidamente, mas sem incidência do disposto no artigo 42, parágrafo 

único, do CDC (devolução em dobro), pois a sanção prevista neste dispositivo só é 

aplicável mediante prova da má-fé de quem recebeu indevidamente." (Apelação Cível 

n. 382.346-9, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz Paulo Cézar Dias, j. em 6/2/03 - ementa 

parcial). A corroborar esse entendimento, diz a Súmula nº 159 do STF: "Cobrança 

excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil." 

Portanto, não se pode pleitear a condenação prevista nos arts. 940 do Código Civil e 42 

do CDC, sem que essa pretensão esteja alicerçada em prova robusta, que espanque 

qualquer dúvida quanto à má fé daquele que cobra excessivamente, o que, por óbvio, 

não é o caso em exame. Pelo exposto, na eventualidade de se apurar quantia a favor 

das apelantes, aplicar-se-á, apenas, a repetição de forma simples. No que se refere à 

negativação do nome das recorrentes, ressai dos autos que se tratam de devedoras 

confessas (f. 10), discutindo-se apenas os encargos aplicados ao débito. Por via de 

consequência, a instituição bancária está apta remeter o nome daquelas aos cadastros 

de proteção ao crédito, por se tratar de regular exercício de direito seu. Em substancial 

artigo doutrinário - "O Cadastramento Bancário e As Ações Revisionais" - publicado em 

RJTAMG, n° 76/77, p. 17 a 32, o insigne processualista, Min. ATHOS GUSMÃO 

CARNEIRO, pondera que: "A finalidade do cadastramento dos devedores na SERASA - 

Centralização dos Serviços dos Bancos S.A., ou no S.P.C., não é a proteção do interesse 

individual daquele credor que forneceu as informações sobre o seu devedor já 

inadimplente, ou cuja idoneidade moral e patrimonial seja duvidosa. O interesse deste 

credor, via de regra, já se encontra acautelado, tanto quanto previsto em cada caso 

concreto, pelas garantias contratuais ou pela penhora na execução. A finalidade dos 

registros é a proteção do crédito, como um bem em si mesmo, de valia inestimável 

numa economia exclusiva ou predominantemente capitalista. Esta distinção, embora 

fundamental, tem sido muitas vezes desconsiderada em decisões judiciais, que 

equivocadamente adotam como critério preponderante o da tutela ao credor 

individualmente considerado, e não o da tutela ao instituto do crédito, cuja higidez 

depende de informações verazes e completas sobre o universo dos clientes das 

instituições prestadoras de financiamentos ou que transacionam mercadorias a prazo" 

(p. 18-19). Na mesma vertente, o Ministro César Arfor Rocha, litteris: "Não tem 

respaldo legal, no meu entender, obstaculizar o credor do registro nos cadastros de 

proteção ao crédito apenas e tão-somente pelo fato de o débito estar sendo discutido 

em juízo, ainda que no afã de proteger o consumidor. O Código de Defesa do 

Consumidor veio em amparo ao hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não 

servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas. Devo registrar que tenha 

me deparado, com relativa freqüência, com situações esdrúxulas e abusivas nas quais 

devedores de quantias consideráveis buscam a revisão de seus débitos em juízo, que 

nada pagam, nada depositam e, ainda, postulam o impedimento de registro nos 

cadastros restritivos de crédito. (...) Por isso, tenho me posicionado no sentido de que 

deve o devedor demonstrar o efetivo reflexo da revisional sobre o valor do débito e 

deposite ou, no mínimo, preste caução, ao menos do valor incontroverso. É de 

relevância que o ponto da dívida que se pretende revisar seja demonstrado e que 



tenha forte aparência de se ajustar à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal ou do Superior Tribunal de Justiça." (Resp nº 527.618-RS, 2a Seção, rel. Min. 

César Asfor Rocha, DJU de 24/11/2003, p. 214). Confira-se, ainda: "... porque o devedor 

se encontra realmente inadimplente, não pode o credor ser cerceado em seu direito de 

negativar o nome do devedor junto aos órgãos competentes". (TJDFT, ApC nº 

054.905/00, 5a Turma Cível, Rel. Des. Haydevalda Sampaio, J. em 26.06.2000, 

Publicação no DJU: 30.08.2000, pág.: 35). Nesse sentido, não merece acolhimento a 

pretensão das apelantes, de ver seus nomes excluídos dos órgãos de proteção ao 

crédito, nada havendo a obstar a inscrição, se se mantiverem inadimplentes, 

mormente considerando que elas próprias confessam que o saldo devedor calculado 

pelo recorrido é de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais - f. 10), tendo efetuado o 

depósito judicial de, tão somente, R$ 2.003,96 (dois mil e três reais e noventa e seis 

centavos), sem, em momento algum, demonstrar o alegado pagamento de R$ 

32.996,04, nem tampouco o efetivo reflexo da revisional sobre o valor do débito, a 

justificar o depósito da referida quantia. Com essas considerações, DÁ-SE PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO, para reformar, em parte, a r. sentença de primeiro grau e 

determinar a repetição simples dos valores cobrados, a título de comissão de 

permanência, que ultrapassarem a taxa máxima dos juros remuneratórios cobrados no 

período da normalidade, no contrato de f. 95-97, além dos valores referentes à 

cobrança cumulativa deste encargo com os juros moratórios e multa moratória. 

Havendo alteração nos ônus de sucumbência, o banco réu responderá por 30% (trinta 

por cento), das custas processuais e recursais, enquanto as autoras arcarão com os 

restantes 70% (setenta por cento), respondendo, ainda, pelos honorários advocatícios 

do procurador do requerido, que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 

suspensa, contudo, a sua exigibilidade, nos termos do art. 12, da Lei nº 1060/50. A sua, 

vez, o banco réu pagará os honorários do patrono das requerentes, estes fixados em 

20% (vinte por cento), do valor do indébito, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): JOSÉ ANTÔNIO BRAGA 

e GENEROSO FILHO. SÚMULA: DERAM PARCIAL PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.08.171638-3/001 

 

330. CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR. NÃO-RECEBIMENTO DO CHIP E APARELHO RELATIVOS A 

DETERMINADA LINHA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA 

INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS E PAGOS. DEFERIMENTO. Restando revel a prestadora de serviços, 

deixou de impugnar a alegação da autora de que jamais recebeu o chip e o aparelho relativos à 

linha contratada, fazendo assim presumir a veracidade de tal fato, corroborado pelas faturas 

que evidenciam a não utilização da mesma;- constatada a cobrança indevida dos valores 

relativos à assinatura e mensalidade da linha, bem como seu pagamento pelo consumidor, 

cabível a restituição em dobro dos mesmos, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC. V. 

V. P.1. Não demonstrado que a linha telefônica utilizada pelo cliente integrava o plano 

promocional oferecido pela operadora, não cabe pedir repetição de valores pagos por sua 

utilização. 2. Se a inscrição do nome do cliente em cadastro desabonador de crédito resultou do 

não pagamento de fatura devida, não se pode falar em indenização por dano moral. (TJMG; 

APCV 1.0024.06.227073-1/0021; Belo Horizonte; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. 

Guilherme Luciano Baeta Nunes; Julg. 09/03/2010; DJEMG 26/03/2010) 

 

331. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE FORNECIMENTO. 

ALEGAÇÃO DE FRAUDE E COBRANÇA POR ESTIMATIVA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. 

NEGATIVA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA SUJEITA AOS PRECEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 



CONSUMIDOR E LEGISLAÇÃO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DA FRAUDE. 

PREVALÊNCIA SOBRE PRECEITOS CONTRÁRIOS DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTAS, CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, 

DANOS MORAL E MATERIAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.- 

Importante notar que a aplicação dos preceitos do CDC ao serviço de fornecimento de energia 

elétrica conduz necessariamente a solução jurídica aglutinadora de seus preceitos com os 

vigentes nas Leis nº 9.427/96 e 8.987/95, sobrepujando-se às imposições unilaterais a respeito 

de apuração de fraudes contidas na Resolução nº 456/00 da ANEEL. Assim é que, demonstrado 

que o débito cobrado pela concessionária com lastro em Termo de Ocorrência de Irregularidade 

(TOI) Previsto nessa Resolução, sem dados periciais ou documentais mínimos a ampará-lo, a 

insurgência do consumidor inverte o ônus da prova, não prevalecendo a mera alegação de sua 

presunção de veracidade. 2,- Deve a concessionária ou permissionária de serviço público agir 

pautada pelos princípios regentes no Direito Administrativo e, no caso, também. E sobretudo. 

Pelos preceitos do CDC. Mera convocação do usuário para negociação acerca do débito 

unilateralmente apurado com a lavratura do TOI não significa ampla defesa em procedimento 

administrativo e, ainda, o induz à aceitação preliminar do débito como meio coativo de não ver 

suspenso o fornecimento da energia elétrica. Essa suposta "confissão de dívida" possui vício de 

vontade na origem do ato, realizada em afronta ao disposto no art. 42, parte final, do CDC. 

(TJSP; APL 992.06.009520-1; Ac. 4351524; São Paulo; Trigésima Primeira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Adilson de Araújo; Julg. 09/02/2010; DJESP 26/03/2010) 

 

332. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO. CDC. JUROS. LIMITE LEGAL. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE 

ANUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POTESTATIVIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. 1. O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Conforme reiteradas 

decisões do STJ, notadamente após a edição, pelo STF, da Súmula vinculante nº 07, as 

instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios em 12% ao ano, 

sendo legítima a prática de taxas que se inserem na média de mercado. 3. Constatando-se que 

as taxas de juros, praticadas pelo banco, são aviltantes e oneram excessivamente o consumidor, 

já que estabelecidas em percentuais acima da média de mercado, devem elas ser reduzidas a 

patamar razoável e aceitável. 4. A capitalização mensal de juros só é possível nos casos 

expressamente previstos em Lei. 5. A comissão de permanência, incidente quando da 

inadimplência, não pode ser cumulada com outros encargos, e está limitada à taxa prevista 

para o período de normalidade contratual. Aplicável ao caso em exame o parágrafo único do 

art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que houve cobrança de valores 

indevidos, relativas à capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com 

demais encargos de mora, restando caracterizada a má-fé da instituição financeira. V. V. P. 

Realizado o recálculo da dívida e apurado eventual saldo credor em prol da contratante, tal 

excesso, pago indevidamente, deve ser empregado para amortizar o montante devido, não 

havendo que se falar em restituição em dobro, pois a cobrança adveio de previsão contratual 

inicialmente aceita pelas partes. (TJMG; APCV 1.0024.05.799701-7/0011; Belo Horizonte; 

Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes; Julg. 09/03/2010; 

DJEMG 25/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.05.799701-7/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes; Julg. 09/03/2010; 

DJEMG 25/03/2010). EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO - CDC - JUROS - 

LIMITE LEGAL - CAPITALIZAÇÃO - PERIODICIDADE ANUAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - POTESTATIVIDADE - REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA.. 1. O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Conforme reiteradas 

decisões do STJ, notadamente após a edição, pelo STF, da Súmula Vinculante nº 07, as 



instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios em 12% ao 

ano, sendo legítima a prática de taxas que se inserem na média de mercado. 3. 

Constatando-se que as taxas de juros, praticadas pelo banco, são aviltantes e oneram 

excessivamente o consumidor, já que estabelecidas em percentuais acima da média de 

mercado, devem elas ser reduzidas a patamar razoável e aceitável. 4. A capitalização 

mensal de juros só é possível nos casos expressamente previstos em lei. 5. A comissão 

de permanência, incidente quando da inadimplência, não pode ser cumulada com 

outros encargos, e está limitada à taxa prevista para o período de normalidade 

contratual. Aplicável ao caso em exame o parágrafo único do art. 42, do Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que houve cobrança de valores indevidos, 

relativas à capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com 

demais encargos de mora, restando caracterizada a má-fé da instituição 

financeira.V.V.P. Realizado o recálculo da dívida e apurado eventual saldo credor em 

prol da contratante, tal excesso, pago indevidamente, deve ser empregado para 

amortizar o montante devido, não havendo que se falar em restituição em dobro, pois 

a cobrança adveio de previsão contratual inicialmente aceita pelas partes. APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0024.05.799701-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): 

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - APTE(S) ADESIV: AUGUSTO TOLENTINO PACHECO DE 

MEDEIROS EM CAUSA PRÓPRIA - APELADO(A)(S): BANCO MERCANTIL BRASIL S/A, 

DISTRIBUIDORA FENIX LTDA - RELATOR: EXMO. SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA 

NUNES. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador GUILHERME 

LUCIANO BAETA NUNES , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO DO DES. RELATOR, QUANTO AOS 

JUROS, FICANDO VENCIDO O DES. RELATOR, QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO. 

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, À UNANIMIDADE. Belo Horizonte, 09 de 

março de 2010. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - Proferiu sustentação oral, pelo apelante adesivo, a Dra. Letícia 

Seder. O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA NUNES: VOTO - Trata-se de ação 

revisional de contrato c/c repetição de indébito, ajuizada por Distribuidora Fênix Ltda. 

em desfavor do Banco Mercantil do Brasil S/A, objetivando a autora a revisão de 

cláusulas dos contratos de financiamento que celebrou com o réu, especificamente, as 

que preveem juros acima do patamar de 12% ao ano, bem como as que preveem 

cobrança capitalizada de juros, de multa moratória e de comissão de permanência 

cumulada com correção monetária. Com a inicial vieram os documentos de f. 35-164. 

Citado, o requerido contestou a ação (f. 166-181), alegando, preliminarmente, a 

inépcia da petição inicial e a impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, sustentou, 

em suma, que a Lei de Usura não se aplica à espécie dos autos; que as taxas de juros 

praticadas não representam vantagem exagerada; que a cobrança da comissão de 

permanência é perfeitamente possível; que não há prova da incidência da 

capitalização mensal de juros. Pela decisão de f. 192-194, complementada às f. 207-

208, foram rejeitadas as preliminares suscitadas pelo réu e deferida a prova pericial 

requerida na inicial. Contra tal decisão, o requerido interpôs recurso de agravo retido 

(f. 210-216). Laudo pericial às f. 297-337, complementado às f. 969-971, acompanhado 

dos anexos de f. 338-865. Pela sentença de f. 1005-1010, o pedido foi julgado 

improcedente, condenando-se a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais). Os embargos de 

declaração, interpostos pela autora às f. 1011-1014, foram rejeitados pela decisão de 

f. 1015. Inconformada, a autora interpôs a apelação de f. 1017-1036. Sustenta, em 



síntese, que o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos em análise; que 

os juros remuneratórios praticados pelo requerido devem ser limitados a 12% (doze 

por cento) ao ano, por colidirem diretamente com a Lei de Usura; que, ainda que se 

entenda pela impossibilidade da limitação dos juros a tal patamar, não se pode 

permitir que a instituição financeira estabeleça de forma excessiva; que os documentos 

acostados demonstram a ocorrência da capitalização dos juros; que também deve ser 

reconhecida a ilegalidade da cobrança cumulada da comissão de permanência com 

correção monetária, multa e juros remuneratórios; que, apurado o indébito, deve o 

requerido ser condenado a devolver, em dobro, os valores indevidamente cobrados. 

Preparo recursal à f. 1037. Contra razões às f. 1041-1050. Recurso de apelação 

adesivo, pelo procurador do requerido, às f. 1051-1055. Sustenta, em resumo, que o 

valor dos honorários advocatícios, fixado na sentença, é módico e incompatível com o 

trabalho realizado pelo apelante. Requer a majoração dos honorários advocatícios. 

Preparo recursal à f. 1057. Contrarrazões às f. 1059-1065 Conheço dos recursos, posto 

que próprios, tempestivos e preparados. DO RECURSO PRINCIPAL - Trata-se de ação 

revisional, acumulada com pedido de repetição de indébito, ajuizada por Distribuidora 

Fênix Ltda. contra o Banco Mercantil do Brasil S.A. Alega a autora que é correntista do 

requerido (conta corrente nº 02065268-2), tendo firmado contratos originários de 

abertura de conta corrente; que os referidos contratos, à luz do Código de Defesa do 

Consumidor, estão eivados de cláusulas abusivas e ilegais, sobretudo as que prevêem a 

cobrança de juros acima do limite legal, cobrança capitalizada de juros e cobrança de 

comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos de mora. Afora a 

Súmula nº 297 do STJ, que dispõe que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras", tem-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento ocorrido no dia 7 de junho de 2006, julgou improcedente o pedido da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 2591, ajuizada pela Confederação Nacional do 

Sistema Financeiro - CONSIF, ação esta que tinha por fim, especificamente, a 

declaração de inaplicabilidade do CDC às operações realizadas entre o cliente-

consumidor e as instituições financeiras. Assim, não resta dúvida de que as normas do 

Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis a litígios, em que numa ponta da 

relação está o banco fornecedor do produto (dinheiro) e noutra ponta o cliente-

consumidor. Diz o art. 51, § 1º, III, do CDC: "Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: § 

1º. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (...) III - se mostra 

excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo 

do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso". Por 

outro lado, embora seja sabedor da existência de corrente doutrinário-jurisprudencial 

a negar a incidência das normas do CDC a determinadas relações jurídicas, envolvendo 

sociedade empresária e bancos, penso de forma diversa. Digo isso porque, ao se 

proceder a uma interpretação conjunta dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

chega-se à conclusão de que o legislador pátrio não teve o interesse de excluir a 

incidência do aludido diploma legal nas relações jurídicas representadas por contratos 

de mútuos firmados entre as pessoas jurídicas e bancos. Com efeito, diz o art. 2º do 

CDC: "Art. 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produtos ou serviço como destinatário final." Em abono a tal entendimento, o seguinte 

aresto; "AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO 

EVIDENCIADA - Empresário que adquire bens para manutenção da empresa, não 

visando a comercialização dos mesmos, é nessa condição destinatário final dos 

produtos, portanto, sob a proteção do código de defesa do consumidor (art. 2º do 

CDC). Preliminar afastada. Capitalização extorsiva. Cumulação de comissão de 



pemanência e indexador monetário (tjpl), caracterizando uma dupla remuneração de 

capital. Recurso improvido. O cdc considera abusiva, portanto nula de pleno direito, as 

cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a 

boa é e a equidade." (TJBA - AC 14.758-5/2006 - (21.168) - 4ª C.Cív. - Relª Desª Maria 

Geraldina Sá de Souza Galvão - J. 25.10.2006 - in JurisSíntese IOB, CD 75). Alega a 

autora que os juros cobrados são abusivos, devendo ser reduzidos a 1% ao mês, 

patamar previsto no Decreto nº 22.626/33, conhecido por "Lei de Usura". O réu 

defende a legalidade dos juros por ele cobrados. Certo é que as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça são de que os juros remuneratórios, cobrados pelas instituições 

financeiras, não se submetem às limitações da Lei de Usura, e que não há abusividade 

na sua cobrança, se eles se encontram dentro da taxa média do mercado financeiro: 

"COMERCIAL - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - A legislação não 

limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, 

estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297). Os juros 

podem ser abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as 

peculiaridades do negócio os justifiquem - circunstância que não ficou evidenciada nos 

autos. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg-AI 817.539/PR - (2006.0200192-5) - 

3ª T. - Rel. Min. Ari Pargendler - DJU 04.06.2007); "PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO-LIMITAÇÃO - SÚMULA Nº 596/STF - Os 

juros remuneratórios cobrados por instituições que integrem o sistema financeiro 

nacional não se submetem às limitações da Lei da Usura. Os juros remuneratórios não 

são abusivos se não superam, substancialmente, a taxa média de mercado na praça da 

contratação." (STJ - AgRg-AI 925.475/SE - 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - 

DJU 17.12.2007). O STF, por sua vez, com o efetivo propósito de afastar, de vez, a 

polêmica criada em torno da norma do § 3º do art. 192, da Constituição Federal, 

culminou por editar a Súmula Vinculante nº 07, que dispõe:"A norma do § 3º do art. 

192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a 

taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei 

complementar." Diante disso, é de se afirmar a insustentabilidade da tese de que os 

juros remuneratórios são limitados a 12% ao ano. No caso em apreço, a prova pericial 

produzida (f. 297-337) revela que nas operações financeiras realizadas entre a autora e 

o réu os juros remuneratórios, dependendo da natureza do empréstimo, variaram de 

2,98% a 14,90% ao mês. E diante da evidente variação da taxa de juros 

remuneratórios, conquanto não seja admissível a sua redução ao percentual de 1% ao 

mês, também não é de bom alvitre permitir seja a aludida taxa aplicada em percentual 

aviltante, o que constitui verdadeiro abuso, posto que em certas operações, em curto 

espaço de tempo, foram cobrados juros de quase 15% ao mês enquanto que em outras 

não chegaram a 3% ao mês. Entendo que a média de juros, a ser aplicada para o tipo 

de mútuo em exame, observada a tabela divulgada no portal eletrônico do BACEN - 

excluídos os juros estratosféricos anunciados por pequenos bancos, que nada 

emprestam, e que servem para elevar a taxa média a interesse dos demais bancos - é 

de 4% (quatro por cento). Sendo assim, estou a entender que para a espécie em 

exame, nos pactos em que foram contratadas taxas de até 4% ao mês, não deve haver 

qualquer modificação, pois este percentual se mostra razoável a remunerar o capital 

emprestado. Neste ponto a decisão de primeiro grau deve ser reformada, de forma que 

os juros remuneratórios sejam limitados ao máximo de 4% ao mês, sendo que todos os 

contratos com previsão de taxas acima deste percentual deverão ser revistos, com a 

consequente redução dos índices impostos pelo Banco. Em assim agindo, com certeza, 

as taxas estarão estabelecidas com aceitável moderação. Relativamente à 



capitalização mensal dos juros, Medidas Provisórias, frequentemente invocadas pelos 

bancos, vieram a permiti-la. A última delas foi a de nº 2170, de 23 de agosto de 2001, 

cujo art. 5º diz: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema 

Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano." Acontece que o Partido Liberal - PL propôs contra o Sr. Presidente da 

República a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) nº 2316, sendo que em 03 de 

abril de 2002 o Relator, Ministro Sidney Sanches, suspendeu a eficácia de referido 

dispositivo, no que foi posteriormente acompanhado pelo Revisor, Ministro Carlos 

Velloso. Embora o julgamento não haja terminado, certo é que os Ministros Marco 

Aurélio e Carlos Britto também deferiram a cautelar, enquanto votaram em sentido 

contrário os Ministros Cármen Lúcia e Menezes Direito. Portanto, continua suspensa a 

eficácia do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Outrossim, apreciando a 

inconstitucionalidade desse mesmo dispositivo, arguida pela 15ª Câmara Cível, feito nº 

1.0707.05.100807-6/003, em sessão de 27.08.2008, a Corte Superior deste Tribunal de 

Justiça decidiu acolher o incidente, decisão publicada no DJe de 30.09.2008. Em 

consequência, há que prevalecer o entendimento anterior, de que a capitalização 

mensal dos juros é permitida, se prevista, apenas nas cédulas de crédito rural, 

comercial e industrial. Nesse sentido, os seguintes arestos deste Tribunal: 

"PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUTORA - NECESSIDADE E UTILIDADE 

DO PROVIMENTO PLEITEADO - SÚMULA Nº 286, DO STJ - POSSIBILIDADE DE REVISÃO 

DE CONTRATO RENEGOCIADO - REJEIÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - AUSÊNCIA DE 

PACTUAÇÃO DA TAXA DE JUROS - ENCARGOS INCIDENTES À TAXA DE 12% A. A. - 

CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL - VEDAÇÃO - RECÁLCULO DA 

DÍVIDA - QUITAÇÃO, ANTES DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CLIENTE - DANO MORAL 

CONFIGURADO. (...) A capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, exceto 

nas hipóteses expressamente admitidas na legislação, como no caso das cédulas de 

crédito, é vedada, devendo tal abusividade ser afastada. (...)." (TJMG, AP. 

1.0525.03.021050-0/001, Rel. Des. Mariné da Cunha, j. 08.03.2007, pub. 14.04.2007); 

"APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO BANCÁRIO QUITADO - 

REVISÃO - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - POSSIBILIDADE SE 

CONTRATADA. (...) É vedada a capitalização de juros mensalmente, ainda que 

expressamente convencionada, sendo possível a capitalização anual só se for 

contratada. (...)." (TJMG, Ap. 1.0194.03.031691-4/001, Rel. Des. José Affonso da Costa 

Côrtes, j. 01/03/2007, p. 15/05/2007). Contrariamente aos anseios do apelante, a 

cobrança capitalizada de juros é evidente no caso dos autos, bastando observar, no 

contrato de abertura de crédito (f. 182-184), a discrepância entre a taxa mensal 

(7,94%) e a taxa anual dos juros cobrados (150,14%), afastando a compreensão de que 

o encargo foi instituído e cobrado de forma linear. A mesma diferença ocorre nos 

demais contratos, conforme se extrai dos dados constantes do laudo pericial de f. 297-

337. Portanto, deve ser afastada a cobrança de juros, de forma capitalizada. 

Entretanto, é permitida a capitalização anual dos juros. Com efeito, diz o art. 4º do 

Dec. 22.626/33: "É proibido contar juros dos juros; esta proibição não compreende a 

acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em conta-corrente de ano a ano". Há 

que se dizer que até o novo Código Civil, em seu art. 591, contém dispositivo 

semelhante: "Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os 

quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, 

permitida a capitalização anual". O STJ já se pronunciou em tal sentido: "PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXCEPCIONAIS 

EFEITOS INFRINGENTES. - Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, 



excepcionalmente emprestando-lhes efeitos modificativos, na parte relativa à 

capitalização dos juros em contrato de abertura de crédito em conta corrente, 

permitindo-a na forma anual." (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 

nº 165066/RS, QUARTA TURMA do STJ, Rel. CESAR ASFOR ROCHA. j. 06.06.2000, Publ. 

DJU 21.08.2000 p. 00139, in informativo Juris Plenum, ed. 64, vol. 1). Assim, a cobrança 

de juros, na forma capitalizada, deve subsistir apenas na forma anual. Já a comissão 

de permanência, cobrada em caso de débito, não deve ser cumulada com outros 

encargos, como multa, juros e correção monetária. É que ela, como prevista na 

Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), já inclui em seu cálculo a 

correção monetária, os juros remuneratórios, a multa e os juros decorrentes da mora, 

razão pela qual não pode ser cumulada com aqueles encargos. Nesse sentido: 

"PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - DIVERGÊNCIA NOTÓRIA - 

JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO - SÚMULA Nº 596/STF - CONTRATO 

BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - (...). Os 

juros remuneratórios não sofrem as limitações da Lei da usura. Impossível, nos 

contratos bancários, a cobrança cumulada da comissão de permanência e juros 

remuneratórios, correção monetária e/ou juros e multa moratórios." (STJ - AGRESP 

200700706935 - (937382) - GO - 3ª T. - Rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJU 

17.12.2007 - p. 00169) (Destaquei); "APELAÇÃO CÍVEL - NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - REVISÃO DE CONTRATO - APLICA-SE O CDC AO CASO - A SIMPLES 

EXIGÊNCIA DE JUROS ACIMA DE 12% A.A., NÃO CARACTERIZA POR SI SÓ ABUSIVIDADE 

CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA - Incidência de comissão de 

permanência nos contratos, limitada ao percentual de encargos pactuados para o 

período de normalidade contratual; não sendo admissível, entretanto, sua cumulação 

com correção monetária, juros remuneratórios, nem com multa ou juros moratórios. 

Possibilidade de inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. 

Precedentes do STJ. Deram parcial provimento. Unânime. (TJRS - APC 02193633 - 

(70022137046) - Pelotas - 2ª C. Esp. Cív. - Rel. Juiz Sergio Luiz Grassi Beck - J. 

15.01.2008 - destaquei). Referida comissão, ainda que estipulada à taxa de mercado, é 

limitada à taxa de juros constante do próprio contrato, utilizada para o período de 

normalidade. A questão já foi até sumulada pelo STJ: Súmula nº 294: "não é 

potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada 

pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do 

contrato" (destaquei). É como também tem sido decidido: "APELAÇÃO CÍVEL - 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - REVISÃO DE CONTRATO - CONTRATO Nº 

0023141379919 - JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TAXA 

PACTUADA - (...) Incidência de comissão de permanência no contrato, limitada ao 

percentual de encargos pactuados para o período de normalidade contratual, não 

sendo admissível, entretanto, sua cumulação com correção monetária, juros 

remuneratórios, nem com multa ou juros moratórios. (...) Recurso parcialmente 

provido. Unânime." (TJRS - APC 02190356 - (70022593982) - Santa Rosa - 2ª C. Esp. 

Cív. - Rel. Juiz Sergio Luiz Grassi Beck - J. 15.01.2008) (destaquei). No caso, contudo, 

como a taxa de juros está sendo limitada a 4% ao mês, a comissão de permanência 

deve ser limitada ao mesmo percentual. Quanto ao pedido de repetição em dobro do 

indébito, entendemos que ele não procede. Cláudia Lima Marques, em sua obra 

"Contratos no Código de Defesa do Consumidor", Vol. 1, 3ª ed., RT, 1998, p. 636, 

ensina que referido diploma legal: "(...) estipulou uma regra especial no art. 42 para a 

falha na cobrança de contratos de consumo, isto é, para o descumprimento do dever 

contratual de correção na exigência das prestações contratuais, impondo uma sanção, 

o pagamento em dobro da quantia paga a mais. A ratio da devolução em dobro não 



seria o princípio do enriquecimento ilícito (ato ilícito do fornecedor ou de seus 

prepostos), mas o descumprimento de um dever contratual (e o enriquecimento sem 

causa contratual). Se não houve este descumprimento do dever anexo ao contrato de 

consumo, a devolução será simples." Assim, considerando que as cobranças efetuadas 

pelo credor resultaram de cláusulas contratuais até então vigentes, ausente a má-fé, 

não tem lugar a aplicação do preceito do parágrafo único do art. 42 do CDC, e, após 

realizada a revisão dos contratos, eventual saldo credor a favor da apelante deverá ser 

vertido, de forma simples, para pagamento, no que couber, de parte da dívida 

contraída. O SR. DES. MOTA E SILVA: VOTO - Com o devido respeito, ouso divergir em 

parte do voto proferido pelo eminente Des. Relator no julgamento do recurso principal, 

especificamente quanto à limitação dos juros remuneratórios e forma da repetição do 

indébito. Quanto ao recurso adesivo, acompanho o voto proferido pelo Relator. Os 

juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão adstritos a 

12% ao ano, conforme Súmulas nºs 596 e 648 - STF, e pacífico entendimento do STJ. 

Ademais, além do § 3º do artigo 192, CF/1988, ter sido revogado pela Emenda 

Constitucional nº40, sua aplicação dependia de regulamentação por lei complementar, 

que nunca fora editada. O que se permite discutir é eventual abusividade, traduzida no 

excesso de lucro da instituição financeira em relação às demais, não caracterizada pela 

mera fixação em patamar superior a 12% ao ano. Nesse sentido: SÚMULA Nº 596-STF - 

As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros 

encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que 

integram o sistema financeiro nacional. Súmula Vinculante 7 - STF. A norma do §3º do 

artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que 

limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição 

de lei complementar. CIVIL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ABUSIVIDADE. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. EXCESSIVIDADE. LUCRO. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. EQUIVALÊNCIA. 1 - Esta Corte tem entendimento assente no sentido de 

que, com a edição da Lei nº 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo 

Decreto nº 22.626/33, quanto à taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, aos 

contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut 

Súmula nº 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. Confiram-

se, a propósito, os seguintes precedentes: Resp 436.191/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho, 

in DJ 24.03.2003; Resp 436.214/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, in DJ 18.12.2002 e Resp 

324.813/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, in DJ 25.03.2002. 2 - Eventual 

alteração da taxa de juros pactuada, depende - consoante firmado pela colenda 

Segunda Seção, quando do julgamento dos Recursos Especiais 407.097/RS e 

420.111/RS, na assentada de 12.02.2003, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler - da 

demonstração cabal da abusividade de cada situação, traduzida na excessividade de 

lucro da instituição financeira (Resp 478.804/RS) em relação às demais, não 

caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, sendo 

desinfluente a estabilidade inflacionária de cada período. 3 - Recurso conhecido e 

provido. (STJ-4ª Turma, REsp 327448 / RS, rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 

26/05/2003, deram provimento, por maioria, DJU 15/09/2003, p. 00321. Examinando 

a prova produzida nos autos, especificamente a prova pericial, constata-se que a 

apelante deixou de provar a abusividade da taxa de juros praticada pela instituição 

financeira. Em relação à repetição do indébito em dobro, prevista no parágrafo único 

do artigo 42 do CDC, tem-se que tal dispositivo refere-se aos casos em que for 

constatada a cobrança indevida, mediante dolo ou culpa do credor. A má-fé da 

instituição financeira, em cobrar juros capitalizados mensalmente, além de comissão 

de permanência cumulada com demais encargos da mora é cristalina, pois possuem 



excelentes departamentos jurídico e contábil. Assim, uma vez que a ré cobrou juros 

acima da taxa contratada, capitalizados mensalmente, o fez de má-fé, tendo em vista 

que não há cláusula contratual expressa permitindo a incidência de capitalização 

mensal. Com efeito, aplicável ao caso, o parágrafo único do art. 42, do Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que houve cobrança de valores indevidos, bem 

como restou caracterizada a má-fé da instituição financeira. PELO EXPOSTO, 

considerando tudo quanto foi visto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO 

PRINCIPAL, reformando a sentença hostilizada para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, determinando que, em liquidação de 

sentença, sejam feitos novos cálculos da dívida, desde o início, mantendo-se os juros 

remuneratórios contratados e extirpando-se a capitalização mensal dos juros, 

permitida a anual. Para o período de inadimplência deverá incidir unicamente 

comissão de permanência, pela taxa média de mercado, limitada à taxa de juros 

remuneratórios que fora contratada, ficando extirpados os demais encargos da mora. 

Os valores pagos indevidamente pela autora deverão ser repetidos em dobro e 

compensados. O SR. DES. FABIO MAIA VIANI: VOTO - Acompanho o voto proferido pelo 

eminente desembargador relator, dele divergindo, com a devida vênia, somente no 

tocante à questão da limitação dos juros remuneratórios. O § 3.º do art. 192 da 

Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional nº 40, de 29 de maio de 

2003 (EC 40/03), estabelecia que as taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e 

quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de 

crédito, não poderiam ser superiores a 12% ao ano. Muito se discutiu, durante sua 

vigência, sobre a eficácia dessa norma constitucional, cuja aplicabilidade dependeria 

de lei complementar, prevista no caput do dispositivo, que regulasse o sistema 

financeiro nacional - lei complementar que nunca foi editada. Não alcanço a razão de 

tanta celeuma. Norma independente, suficiente em si mesma, a circunstância de ser 

prevista em parágrafo não lhe obscurece a autonomia. O caput fala em sistema 

financeiro nacional a ser regulado por lei complementar; o § 3.º prescreve que os juros 

reais não excederão a 12% ao ano. Nenhuma lei complementar poderá contrariar este 

enunciado peremptório. Nem necessita a expressão juros reais de lei que lhe explicite o 

significado. Que outra coisa pode significar senão juros remuneratórios do capital? 

Trata-se, portanto, de norma de eficácia plena, por isso que contém, em seu 

enunciado, todos os elementos necessários à sua aplicação. Aliás, auto-aplicável por 

natureza, como qualquer norma constitucional que contenha vedação ou proibição, já 

doutrinava Rui Barbosa1. Ora, direis, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento 

de improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4 (ADIn 4), em 7 de março 

de 1991, decidiu (por seis votos a quatro) que não era ela auto-aplicável. E, na esteira 

dessa decisão, editou a Súmula nº 648, que dispõe: "A norma do § 3.º do art. 192 da 

Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao 

ano, tinha a sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar". Não 

replicarei que a decisão proferida na ADIn 4 carece de efeito vinculante, só instituído, 

em relação às ações diretas de inconstitucionalidade, pela Emenda Constitucional nº 

45, de 8 de dezembro de 2004 (EC 45/04), que deu nova redação ao § 2.º do art. 102 

da Constituição; ou que a Súmula nº 648 não tem igual efeito. Até porque a Súmula 

Vinculante 7, publicada em 20 de junho de 2008, reproduz a Súmula nº 648. Vou 

admitir, em respeito ao Pretório Excelso, intérprete máximo da Constituição, que a 

regra em apreço não tivesse eficácia plena, já que necessitava de lei complementar 

para ser aplicada. As normas constitucionais, sem distinção, mesmo as de eficácia 

contida ou limitada, só com a sua entrada em vigor - independente da lei integrativa 

(complementar ou ordinária) - produzem efeitos jurídicos, entre os quais o de revogar 



aquilo que com elas é incompatível. Às próprias normas programáticas, de simples 

princípios, não se nega juridicidade, sendo cediça a observação do nosso Rui2 de que 

"não há, numa Constituição, cláusulas, a que se deva atribuir meramente o valor moral 

de conselhos, avisos ou lições. Todas têm força imperativa de regras, ditadas pela 

soberania nacional ou popular aos seus órgãos". Como adverte José Horácio Meirelles 

Teixeira3, que entre nós despertou a atenção para o tema da aplicabilidade das 

normas constitucionais, suscitado por Rui Barbosa, à Constituição, "entendida magis ut 

valeat", cumpre reconhecer o "máximo de efeitos possível", sob pena de, diante da 

costumeira inoperância dos corpos legislativos, transformar-se em "nefanda burla e 

engano". Dentre, pois, os efeitos imediatos das regras jurídicas de eficácia contida (ou 

limitada), como o condicionamento da legislação futura e a eficácia interpretativa e 

integradora, o exímio constitucionalista inclui especialmente a "revogação das leis 

anteriores incompatíveis". E invoco, a esse respeito, a autoridade de José Afonso da 

Silva4, conquistada com a célebre monografia em que sistematizou o tema: "O 

princípio é o da incidência imediata das normas constitucionais. Todas as normas 

constitucionais - quer as de eficácia plena, quer as de eficácia contida, ou as de eficácia 

limitada, as programáticas inclusive - incidem, nos limites de sua eficácia, 

imediatamente, salvo se a própria Constituição dispuser de outro modo. Pontes de 

Miranda, sobre o tema, afirma: 'A Constituição é rasoura que desbasta o Direito 

anterior, para que só subsista o que é compatível com a nova estrutura e as novas 

regras jurídicas constitucionais'". A questão é não confundir vigência com eficácia. A 

norma constitucional, cuja eficácia dependa de regulamentação, começa a vigorar, e a 

produzir o efeito revogatório, juntamente com a Constituição - não a partir da emissão 

do regulamento. "O que se pode dizer é que a lei dependente de regulamento só é 

executória com a decretação daquele; mas isso não exclui a entrada em vigor da lei na 

data prevista, nem tolhe a ocorrência de certos efeitos jurídicos, como revogação das 

leis anteriores contrárias ou na forma consagrada nos arts. 1.º e 2.º da Lei de 

Introdução ao Código Civil." Uma vez promulgada e publicada, a norma entra em 

vigor, começa a sua existência jurídica, repercutindo sobre a legislação preexistente e 

condicionando a futura, mesmo com a eficácia suspensa, pois esta qualidade, diversa 

da vigência, diz respeito à executoriedade, isto é, à capacidade de produzir efeitos 

concretos. Pode não ter eficácia e revogar normas anteriores. Alguns autores, 

inspirados em Kelsen, sustentam que a norma vigente, cuja aplicação estiver sujeita a 

lei futura, atinge, sem embargo disso, a preexistente, porque dotada de um mínimo de 

eficácia. Toda norma constitucional teria eficácia; a diferença residiria no grau de seus 

efeitos. Até a de eficácia plena não produziria por si mesma todos os efeitos possíveis.  

Seja como for, à parte o problema terminológico, a doutrina, como nota Maria Helena 

Diniz6, é concorde em reconhecer efeito revogatório à norma constitucional, sem 

distinção. "As normas conflitantes ficam imediatamente revogadas na data da 

promulgação da nova Carta. Não sendo nem mesmo necessárias quaisquer cláusulas 

expressas de revogação. Tal ocorre porque, com a promulgação da Lei Maior, cria-se 

uma nova ordem jurídica, à qual devem ajustar-se todas as normas, sejam elas gerais 

ou individuais. Essa incompatibilidade entre a legislação ou atos normativos e a nova 

Carta pode dar-se mesmo relativamente às normas programáticas, já que são 

constitucionais também e produzem seus efeitos, por não serem destituídas de 

eficácia. Nítido é o efeito ab-rogativo da norma constitucional no que concerne às 

normas que com elas conflitarem. A cessação da eficácia de normas anteriores 

incompatíveis com a Constituição é matéria pacífica, pouco importando a natureza 

desses preceitos, sejam leis ordinárias, regulamentos, atos administrativos. A eficácia 

ab-rogativa das disposições constitucionais, que acarreta perda dos efeitos da 



legislação e atos normativos anteriores, é questão de direito intertemporal: aquelas 

normas preexistentes tinham validade em face da Constituição anterior; a 

promulgação de uma outra Carta é que as torna incompatíveis com os novos 

preceitos." É inegável. Qualquer que seja a categoria da norma (de eficácia plena, 

contida ou limitada, e até a programática), apenas entra em vigor, revoga o preceito 

que se lhe contraponha. Ora, o § 3.º do art. 192 da Constituição de 1988 limitou os 

juros remuneratórios a 12% ao ano. Logo, a despeito da suposta natureza de norma de 

eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependeria de lei complementar, teve o efeito 

imediato e inexorável de derrogar o inciso IX do art. 4.º da Lei nº 4.595/64 (Lei de 

Reforma Bancária), dispositivo com base no qual as instituições financeiras, sob o 

manto protetor do Conselho Monetário Nacional (CMN), continuam cobrando as suas 

famigeradas taxas de mercado. A própria ideologia que gerou essa lei foi repudiada 

pela Constituição cidadã. Concluindo o seu voto no julgamento da ADIn 4, o ministro 

Paulo Brossard, transcrito na preciosa monografia sobre juros de Luiz Antonio Scavone 

Junior7, escreveu, a propósito do tema, esta palavra candente: "Ora, a partir da 

Constituição de 67 tudo foi feito debaixo de uma regra - ilimitação dos juros; quando 

membro do Senado tive ensejo de dizer que o habeas corpus fora proscrito, mas que, 

paradoxalmente, a usura havia obtido habeas corpus, ex officio. De maneira 

radicalmente contrária dispôs a Constituição de 88. A incompatibilidade entre ambas 

as concepções é irredutível; acolher o instrumental feneratício forjado à sombra do 

calvinismo sob o manto anticalvinista da Constituição, em nome do princípio da 

recepção e de continuidade da ordem jurídica, é mofar do preceito constitucional, nele 

introduzindo um enxerto bastardo. "Desse modo, mesmo que ao § 3.º do art. 192 não 

se dê caráter auto-executório, ainda assim são inafastáveis seus efeitos imediatos no 

sentido de obstar tudo quanto se lhe oponha e de indicar aos poderes do Estado a 

observância das regras por ele acolhidas e consagradas. "O que me parece 

fundamental para o desate da relevante questão que ora se apresenta à decisão do 

Supremo Tribunal Federal reside neste fato: a partir de 1967, particularmente depois 

de 1976 com a Resolução 389, foi adotada uma orientação geral, em antítese à 

consagrada pela Constituição de 46, pela qual o juro deixou de ter limites; isso foi 

estabelecido explicitamente, e praticado livremente; essa situação que a Constituição 

de 88 enfrentou para dar-lhe outra solução. Se a Constituição prescreveu que a taxa de 

juros não excederá a casa de 12% ao ano, é constitucionalmente vedado que continue 

a ser cobrada a taxa de 12% ao mês. Esta a questão. "Daí se vê que, mesmo fosse 

apenas programática a norma do § 3.º do art. 192 da Constituição, ela não deixaria de 

gerar efeitos imediatos na ordem jurídica. O regime anterior não continha qualquer 

preceito que estigmatizasse a usura e cuidasse de disciplinar a atividade feneratícia; o 

regime vigente, remontando a 46, condena a usura em todas as suas modalidades, 

mas não fica na generalidade do preceito, pois adianta imperativamente que em caso 

algum os juros reais excederão a 12% ao ano, e que não serão admitidos disfarces para 

amenizar a regra, a título de comissões ou outras remunerações, direta ou 

indiretamente relacionadas à concessão do crédito. A toda evidência, o cipoal que se 

foi formando a partir de 1967, quando revogada a Constituição de 46, ou a partir de 

1976, com a Resolução 389, foi removido com a promulgação da Constituição cujo art. 

192, § 3.º, imprimiu claramente outra orientação ao caso. "Tenho para mim que o 

disposto na primeira cláusula do § 3.º do art. 192, da Constituição, é auto-aplicável, 

pois não necessita de nenhum suplemento legal para dizer tudo o que quer e a lei 

complementar que vier a ser editada há de ser-lhe fiel ou será inconstitucional. Mas 

quando não fosse, ela não poderia ser tomada como cláusula não escrita; embora 

fosse, supostamente, de eficácia limitada, nem por isso deixaria de produzir efeitos, 



que tanto seriam revogatórios da legislação que o contrariasse, como seriam 

condicionantes da atividade legislativa, administrativa e jurisdicional". Scavone 

Junior8, ao adotar o entendimento, esposado pelo ministro, do efeito revogatório do § 

3.º do art. 192, ainda quando o limite por ele imposto deixasse de subsistir em razão 

da EC 40/03, cita Arnaldo Rizzardo, para quem a "norma proibitiva" inserida na Lei 

Maior "derroga qualquer outra pretensamente autorizada de percentuais mais 

elevados". Nem podem coexistir num sistema digno desse nome normas incompatíveis 

entre si e entre a velha e a nova ordem de que são partes integrantes. A antinomia se 

resolve com a eliminação da regra precedente e hierarquicamente inferior. O Direito 

não tolera antinomias. Escusado dizer que a supressão do questionado dispositivo 

constitucional pela EC 40/03 não teve o condão de ressuscitar o derrogado inciso IX do 

art. 4.º da Lei nº 4.595/64. A lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora 

perdido a vigência (LICC, art. 2.º, § 3.º). Como assevera Maria Helena Diniz10, "quando 

uma lei ab-rogou outra anterior, esta perdeu definitivamente a vigência, não mais 

podendo produzir efeitos, mesmo que venha a desaparecer a norma que a revogou". 

Nenhum fundamento, portanto, tem o surrado argumento de que para as instituições 

financeiras continua valendo a Lei nº 4.595/64, que rege a política econômica e 

monetária. Nada adianta, arrimado ao entendimento do STF manifestado na decisão 

da ADIn 4, na Súmula nº 648 e agora na Súmula Vinculante 7, alegar que o § 3.º do art. 

192 da CF não era auto-aplicável, tendo sido, ademais, revogado pela EC 40/03. O 

incômodo parágrafo cassou definitivamente a licença das instituições financeiras para 

a prática da usura, a partir da entrada em vigor da nova Carta, sendo irrelevante, para 

essa conclusão, a discussão em torno da sua auto-aplicabilidade e a posterior 

revogação. De resto, não foi recepcionada pela Constituição de 1988 a própria 

competência outorgada pela malsinada lei ao CMN, órgão do Poder Executivo, para 

"limitar, sempre que necessário", ou antes, para liberar as taxas de juros, comissões ou 

qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários e financeiros. 

A nova Carta, fiel ao postulado da separação dos poderes, ao conferir exclusivamente 

ao Congresso Nacional a competência para dispor sobre matéria financeira, cambial e 

monetária, instituições financeiras e suas operações (art. 48, XIII), proibiu, deixando de 

recepcionar, a delegação de semelhantes atos (art. 68, § 1.º). E o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), quando revogou expressamente todos os 

dispositivos legais que delegassem competência atribuída constitucionalmente ao 

Congresso Nacional (art. 25, I), apenas deu ênfase ao que na própria Carta já estava 

escrito. Já se vê que são ilegais as medidas provisórias e a lei ordinária (Lei nº 

8.392/91) que prorrogaram indefinidamente a competência espúria do CMN ao 

arrepio da Carta Magna. Carecem de validade os atos administrativos do Banco 

Central (BC) que, sob o revogado regime da Lei nº 4.595/64, permitiram a liberação 

dos juros bancários. Por conseguinte, os juros remuneratórios cobrados pelas 

instituições financeiras sujeitam-se aos limites gerais da lei. Só uma nova lei, votada 

pelo Congresso Nacional, poder competente para legislar sobre a matéria, poderá 

estabelecer limite específico para as taxas de juros das instituições financeiras. E não 

disse liberação, mas limite, isto é, teto. O regime anterior de privilégio dos bancos é 

incompatível com a nova ordem constitucional. Tanto assim que o sistema financeiro 

nacional, a ser regulado por leis complementares (para as calendas gregas?), deverá 

ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 

aos interesses da coletividade (CF, art. 192), não aos interesses do capital financeiro. E 

não podemos esquecer que o princípio da função social do contrato, consagrado no 

novo Código Civil (art. 421), decorre logicamente dos princípios constitucionais da 

função social da propriedade (CF, arts. 5.º, XXIII, e 170, III) e do valor social da livre 



iniciativa, um dos fundamentos da República (CF, art. 1.º, IV).11 Argumentos de 

política econômica procuram justificar a agiotagem bancária. Mas o juiz não serve aos 

donos do poder - o direito é a sua única política. A propósito, o ministro do STF Celso de 

Mello12, ao defender a atuação do Judiciário nas mais diversas questões políticas e 

sociais, advertiu que os poderes da República precisam cumprir a Constituição, em vez 

de tentar burlá-la por conveniências políticas e pragmatismo institucional. "Nada mais 

nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição, sem a vontade de fazê-

la cumprir integralmente, ou então, de apenas executá-la com o propósito de torná-la 

aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos 

governantes, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos." E bem, a conclusão 

de que os juros bancários se sujeitam aos limites gerais da lei (matéria de direito 

intertemporal), repito, não conflita com a decisão da ADIn 4, com a Súmula nº 648 ou 

a própria Súmula Vinculante 7. Nelas o STF se limitou a proclamar que a norma do § 

3.º do art. 192 da CF, revogada pela EC 40/03, não era auto-aplicável. Nem por isso, 

como vimos, essa norma deixou de derrogar a Lei nº 4.595/64, que permitia às 

instituições financeiras estipularem taxas de juros (sob o controle único do CMN) fora 

do teto legal. Mesmo porque a Constituição revogou a delegação desse enorme poder 

a um órgão do Executivo, poder agora exclusivo do Congresso Nacional. Resta saber 

qual o limite de juros aplicável aos contratos bancários. Não é, evidentemente, o do 

Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura). O inciso IX do art. 4.º da Lei nº 4.595/64, ao ser 

revogado pelo § 3.º do art. 192 da Constituição de 1988, já afastara a incidência da Lei 

de Usura nas operações realizadas por instituições do sistema financeiro nacional. 

Também aqui não tem cabimento o efeito repristinatório, já que não houve expressa 

determinação nesse sentido. Continua valendo a Súmula nº 596 do STF. Aplica-se, 

portanto, ao contrato de empréstimo bancário, como o da espécie, de abertura de 

crédito, o limite do novo Código Civil, cujo art. 591 estabelece que o mútuo para fins 

econômicos não poderá exceder a taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406). Ou seja, 12% ao ano 

(CTN, art. 161, § 1.º). Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação principal 

para revisar o contrato de financiamento, nos termos do voto do relator, decotando, 

porém, os juros remuneratórios que ultrapassem o limite de 1% ao mês. Em relação à 

repetição de indébito, acompanho o Revisor, coerente com os julgamentos anteriores. 

Sendo a cobrança indevida, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Determino a 

devolução, em dobro, do pagamento indevido. O SR. DES. GUILHERME LUCIANO BAETA 

NUNES: VOTO - DO RECURSO ADESIVO: No recurso de apelação adesivo (f. 1051-1055), 

interposto pelo procurador do requerido, sustenta-se que o valor dos honorários 

advocatícios, fixado na sentença, é módico e incompatível com o trabalho realizado 

pelo apelante. Data venia, entendemos que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram fixados com parcimônia pelo douto Juiz da causa. A quantia de 

R$1.000,00, equivalente a aproximadamente dois salários mínimos, encontra suporte 

nas diretrizes das alíneas do § 3º do art. 20, do CPC, cumprindo destacar a realização 

de vários atos processuais durante o curso da lide, inclusive na esfera recursal, exigindo 

dispêndio de razoável tempo para a execução do serviço. Ademais, este Tribunal está 

repartindo os ônus de sucumbência. Com essas considerações, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL, para: a) reduzir a 4% (quatro por cento) ao 

mês as taxas estabelecidas em percentual acima deste patamar; b) permitir a 

capitalização de juros, apenas na forma anual; c) determinar a limitação da comissão 

de permanência a 4% (quatro por cento) ao mês; d) determinar que, após realizada a 

revisão dos contratos, eventual saldo credor a favor da apelante deverá ser vertido, de 

forma simples, para pagamento, no que couber, de parte da dívida contraída; e) 



estabelecer que, ante a sucumbência recíproca, fica mantido o percentual de 

honorários fixado na sentença, os ônus de sucumbência, inclusive os deste recurso, hão 

de ser suportados na proporção de 50% para cada um dos litigantes, vedada à 

compensação dos honorários advocatícios, eis que estes pertencem, com exclusividade, 

aos advogados, que não se confundem com as próprias partes. NEGO PROVIMENTO 

AO RECURSO ADESIVO. Custas recursais pelo apelante adesivo, já pagas. O SR. DES. 

MOTA E SILVA: VOTO - De acordo com o Des. Relator. O SR. DES. FÁBIO MAIA VIANI: 

VOTO - De acordo com o Des. Relator. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO DO DES. RELATOR, QUANTO AOS 

JUROS, FICANDO VENCIDO O DES. RELATOR, QUANTO À REPETIÇÃO EM DOBRO. 

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, À UNANIMIDADE. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.05.799701-7/001 

 

333. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PIS/PASEP E CONFINS. SERVIÇO DE 

TELEFONIA. REPASSE AO CONSUMIDOR. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. 

RECURSO PROVIDO.1. É princípio elementar de direito que o credor deve repetir o que recebeu 

de forma indevida.2. Revelando-se incorreto o repasse do PIS e da COFINS na conta telefônica, 

os valores respectivos devem ser repetidos.3. A falta de informação da composição do valor da 

tarifa é prática abusiva porque impossibilita o consumidor de ter acesso a relevante 

informação, implicando na repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (art. 42 da 

Lei nº 8.078, de 1990).4. Apelação cível conhecida e provida para acolher a pretensão inicial. 

(TJMG; APCV 1.0223.09.286038-4/0011; Divinópolis; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano 

Levi Lopes; Julg. 02/03/2010; DJEMG 17/03/2010) 

 

334. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. RESTITUIÇÃO 

EM DOBRO AO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS 

CORRENTISTAS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. Efetuado o desconto em conta corrente relativo 

à suposta contratação de seguro que jamais ocorreu, devem os valores ser restituídos em 

dobro, nos termos do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor. O 

débito indevido em conta corrente, sem conseqüências externas, não acarretando sequer saldo 

negativo, não retrata dano moral, ficando na esfera de mero aborrecimento e, por isso, não 

pode ser convertido em indenização. (TJMG; APCV 1.0024.01.080672-7/0011; Belo Horizonte; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 10/02/2010; DJEMG 08/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.01.080672-7/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Lincoln; Julg. 10/02/2010; DJEMG 

08/03/2010). EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - DESCONTO INDEVIDO EM 

CONTA CORRENTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO AO CORRENTISTA - AUSÊNCIA DE 

AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS CORRENTISTAS - DANOS MORAIS 

INEXISTENTES.Efetuado o desconto em conta corrente relativo à suposta contratação 

de seguro que jamais ocorreu, devem os valores ser restituídos em dobro, nos termos 

do parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.O débito 

indevido em conta corrente, sem conseqüências externas, não acarretando sequer 

saldo negativo, não retrata dano moral, ficando na esfera de mero aborrecimento e, 

por isso, não pode ser convertido em indenização. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.01.080672-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): GESSI 

CORREA DA SILVA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): BANCO ABN AMRO REAL S/A - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCOS LINCOLN. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 



Presidência do Desembargador DUARTE DE PAULA , na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PARCIAL 

PROVIMENTO. Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2010. DES. MARCOS LINCOLN – 

Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. MARCOS LINCOLN: VOTO - GESSI CORRÊA 

DA SILVA e ANTÔNIO CÂNDIDO DA COSTA ajuizaram Ação Ordinária de Indenização 

em desfavor do BANCO ABN AMRO REAL S.A, alegando que possuíam uma conta 

corrente junto ao réu e que, após reportagens veiculadas pela imprensa acerca de 

cobrança indevida de tarifas, realizaram auditoria nos extratos bancários, quando 

apuraram a existência de lançamentos indevidos que atingiriam o montante de R$ 

9.050,40 (nove mil e cinqüenta reais e quarenta centavos). Pugnaram pela procedência 

do pedido inicial para que sejam restituídos em dobro os valores cobrados 

indevidamente, bem como seja o réu condenado ao pagamento de danos morais. A r. 

sentença recorrida (fls. 376/383) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 

para condenar o réu à restituição do valor de R$ 3.999,34 (três mil, novecentos e 

noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelos 

índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, a contar 

da data dos respectivos descontos indevidos, e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, desde a data da citação. Condenou o réu ao pagamento de 50% (cinqüenta por 

cento) das custas processuais e honorários do perito, além de honorários advocatícios 

de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e os autores ao pagamento de 

50% (cinqüenta por cento) das custas e honorários advocatícios de R$1.000,00 (hum 

mil reais). Inconformados, os autores interpuseram Apelação (fls. 390/393). Em suas 

razões recursais, alegaram que são indevidos os valores cobrados a título de seguro, 

conforme se verifica às fls. 308 e 346. Sustentaram que o apelado não afixava a tabela 

de tarifas em local visível na agência, tornando ilegal qualquer cobrança. Asseveraram 

que a correção dos valores a serem restituídos deve ocorrer pelo mesmo critério 

adotado pela instituição financeira. Afirmaram ser necessário o reconhecimento dos 

danos morais sofridos tendo em vista os aborrecimentos sofridos. Não foram 

apresentadas contrarrazões. Observados os requisitos de admissibilidade, conheço do 

recurso. Inicialmente, ressalto ser inadmissível a apreciação das alegações quanto à 

ausência de publicidade das tarifas cobradas pelo banco, porquanto da atenta leitura 

da petição inicial não se extrai qualquer alegação a respeito da matéria, tratando-se, 

portanto, de inovação recursal. Pois bem. No que diz respeito à cobrança de valores a 

título de seguro, verifica-se que o próprio apelado peticionou trazendo aos autos a 

resposta da seguradora que informou inexistir seguro em nome dos autores no período 

da vigência da relação contratual entre os litigantes (fls. 308 e 346), devendo, 

portanto, ser restituídos os valores cobrados a esse título, que totalizam R$1.591,43 

(hum mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e três centavos). Evidentemente 

a restituição deve ocorrer na forma determinada na sentença, ou seja, em dobro, nos 

termos do Parágrafo único do artigo 42 do Código de Processo Civil. A correção dos 

valores que serão restituídos aos apelantes deve obedecer aos índices da tabela da 

Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, conforme corretamente 

reconhecido na sentença, sendo completamente desarrazoada a pretensão de que se 

apliquem fatores de correção e juros aplicados pela instituição financeira para a 

correção de seus créditos. Nesse sentido é o firme posicionamento jurisprudencial: 

"INTITUIÇÃO BANCÁRIA - LANÇAMENTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE - 

COMPROVADO - RESSARCIMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS. - Demonstrado 

pela prova técnica a existência de lançamentos indevidos na conta bancária do 

correntista, especialmente quando os referidos indébitos atenderam a determinação 

da direção da instituição financeira de crédito, legítima e procedente é a pretensão do 



autor em ser ressarcido daquelas importâncias, acrescidas da correção monetária, 

calculada segundo o coeficiente indicado pela corregedoria de justiça e dos juros legais 

de 0,5% (meio por cento) ao mês. - Afastada, assim, a incidência sobre o valor do 

indébito dos juros nos mesmos patamares praticados pela instituição financeira, taxas, 

comissão de permanência e outras excrescências constantemente lançadas por elas 

nas contas correntes dos clientes. - Agravo retido não conhecido e apelação 

parcialmente provida. (TAMG - AP 362.413-9 - Segunda Câmara Cível - Rel. ALBERTO 

ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE - J. 19.11.2002). "AÇÃO DE COBRANÇA C/C 

INDENIZATÓRIA - LANÇAMENTOS INDEVIDOS DE DÉBITOS NA CONTA CORRENTE 

BANCÁRIA DA AUTORA -CRITÉRIO A SER ADOTADO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

DOS VALORES INDEVIDAMENTE LANÇADOS PELO BANCO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - INEXISTÊNCIA RELAÇÃO DE CONSUMO. 

Comprovada pela prova pericial a existência de lançamentos de débitos indevidos na 

conta corrente bancária da autora, a instituição financeira deve ser compelida a 

proceder ao ressarcimento dos valores indevidamente debitados na conta da 

correntista, valores esses que serão monetariamente atualizados pelos índices de 

correção divulgados pela Corregedoria de Justiça e acrescidos de juros moratórios à 

taxa legal (0,5% ao mês), uma vez que inexiste amparo legal para a pretensão da 

autora no sentido de que tal devolução se faça com adoção das mesmas taxas 

praticadas pela instituição financeira, já que se deve coibir a lesão contratual e 

também a usura." (...) (TAMG - AP 343.437-7 - Quarta Câmara Civil - Rel. PAULO CÉZAR 

DIAS - J. 19.12.2001). Por fim, quanto aos supostos danos morais sofridos, verifica-se 

que a situação descrita nos autos não representou afronta ao direito da personalidade 

dos apelantes, especialmente porque simples problemas do cotidiano não devem ser 

convertidos em indenização. In casu, o fato de o apelado ter debitado valores na conta 

bancária dos apelantes não chegou a lhes causar danos morais, ainda que as 

operações tenham sido indevidas. Isso porque, não consta dos autos que os apelantes 

tenham ficado com saldo negativo ou suportado negativações em face dos descontos. 

O constrangimento que fundamenta o pedido de danos morais é aquele que acarreta 

humilhação ou vexame à pessoa, em determinada situação, que definitivamente não 

foi demonstrada no caso dos autos. De mais a mais, a indenização por danos morais 

deve ser reconhecida com parcimônia, sob pena de se premiar o exercício abusivo do 

direito por parte dos consumidores, que pretendam converter meros aborrecimentos 

em instrumento de captação de lucro. Sobre a matéria, vale citar aresto do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. O débito 

levado a efeito em conta corrente, sem a autorização do respectivo titular, para o 

pagamento de conta de luz, não induz, por si só, o reconhecimento de dano moral, a 

despeito do aborrecimento que isso possa ter provocado; o dano moral apenas se 

caracterizaria se o lançamento do débito tivesse conseqüências externas..." (REsp. 

409.917/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 19/08/02, RSTJ vol. 163, p. 316). Mediante 

tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, também para condenar 

o réu à restituição do valor de R$ 1.591,43 (hum mil quinhentos e noventa e um reais e 

quarenta e três centavos) cobrado indevidamente a título de prêmio de seguro, 

obedecido o disposto no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Processo Civil, 

mantendo, quanto ao mais, a sentença recorrida. Custas recursais, repartidas 

igualmente entre os litigantes. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): DUARTE DE PAULA e FERNANDO CALDEIRA BRANT. SÚMULA : 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.01.080672-7/001 



Art. 42-A. Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor, 

deverão constar o nome, o endereço e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do fornecedor do produto ou 

serviço correspondente. (Incluído pela Lei nº 12.039, de 2009) 

SEÇÃO VI 

 Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores 

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações 

existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre 

ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em 

linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a 

período superior a cinco anos. 

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele. 

§ 3° O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá 

exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de cinco dias úteis, comunicar a 

alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. 

§ 4° Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao 

crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. 

§ 5° Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão 

fornecidas, pelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer informações que 

possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. 

Julgados 

335. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DE CADASTRAMENTO NO ROL DE MAUS PAGADORES. ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. A ausência de notificação prévia informando ao consumidor a sua futura 

inclusão no cadastro restritivo de crédito, inclusive no que respeita aos cheques emitidos sem 

provisão de fundos ou pendência financeira, torna o cadastro um ato ilegal, devendo ser 

cancelado todos os registros efetuados nestas condições. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

POR MAIORIA. (TJRS; AC 70033312240; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Luiz Renato Alves da Silva; Julg. 25/02/2010; DJERS 31/03/2010) 

 

336. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO REVLSIONAL DE CLÁUSULAS E ENCARGOS DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA A COMPRA DE VEÍCULO, GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

Pretensão à emissão de preceito ao réu, a fim de se abster de incluir desabono em cadastros de 

inadimplentes, manter o autor na posse do veículo e autorizá-lo a depositar em juízo o valor das 

prestações calculado unilateralmente. Pretensão sem os pressupostos do art. 273 do CPC. 

Desabono ao crédito previsto no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor Depósito em juízo 

do valor incontroverso das prestações, recalculado unilateralmente, sem o efeito de 

descaracterizar a mora. Financiamento cuja peculiaridade é o conhecimento dos encargos no 



ato da contratação. Revisão despida do requisito da verossimilhança. Inadmissibilidade de 

obstar o direito de ação ao agravado, conforme o procedimento do Dec.-Lei n. 911/69. 

Incidência do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Agravo desprovido. (TJSP; AI 

990.10.027303-5; Ac. 4360237; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Cerqueira Leite; Julg. 03/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

337. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, 

CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO À 

EMISSÃO DE PRECEITO AO RÉU A FIM DE EXCLUIR DESABONO EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES. Débito irradiado de lançamentos relativos a tarifas, juros e impostos 

verificados após pedido de encerramento da conta-corrente bancária do agravante. Saldo 

disponível insuficiente para cobrir os lançamentos, o que gerou o desabono. Desabono previsto 

no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de inadimplemento. Pressupostos da 

tutela antecipada não preenchidos. Recurso desprovido. Voto vencido. (TJSP; AI 990.10.011416-

6; Ac. 4360223; Mauá; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cerqueira Leite; 

Julg. 03/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

338. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO DE CRÉDITO ROTATIVO EM CONTA-CORRENTE. 

Pretensão à emissão de preceito ao réu para abster-se de incluir desabono em cadastros de 

inadimplentes ou excluí-lo enquanto a ação estiver "suib judice. Desabono ao crédito previsto 

no art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Providência de índole cautelar, cuja 

fungibilidade está no art. 273, § 3º, do CPC. Pressupostos não preenchidos. Agravo desprovido. 

(TJSP; AI 990.09.331740-0; Ac. 4360203; Monte Aprazível; Décima Segunda Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Cerqueira Leite; Julg. 03/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

339. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO INCIDENTAL DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS 

DEVIDAS. VALOR INFERIOR AO DO CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. 

POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. Como 

requisito objetivo para deferimento do pedido incidental de depósito judicial das parcelas 

devidas, é necessário que compreenda a totalidade da prestação devida (CC, art. 314), 

conforme a obrigação (CC, arts. 233,244 e 313), incluindo os frutos naturais ou os juros 

vencidos, quando estipulados ou legalmente devidos. Estando o devedor inadimplente, pode o 

credor, no exercício regular do seu direito, observada a disposição do § 2º do art. 43 do CDC, 

promover a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sem que essa 

providência possa ser considerada abusiva. Não procede o pleito do devedor inadimplente de se 

manter na posse do veículo objeto do contrato, sob pena de violar preceito constitucional. V. V. 

Estando a dívida em discussão em juízo, restam presentes os requisitos que autorizam a tutela 

antecipada requerida, para abstenção de inclusão ou exclusão do nome do devedor dos 

cadastros restritivos de crédito. O depósito em juízo do valor que a autora entende ser 

incontroverso é medida que em nada prejudica ao credor, que, no caso dos autos, poderá 

requerer o levantamento dos depósitos efetuados. Não há óbice para que a posse do bem 

permaneça com a agravante, haja vista o depósito das parcelas incontroversas. (TJMG; AGIN 

1.0702.09.606719-5/0011; Uberlândia; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de 

Pádua; Julg. 25/02/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AGIN 1.0702.09.606719-5/001(1); Uberlândia; Décima 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua; Julg. 25/02/2010; DJEMG 

30/03/2010). EMENTA: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - PEDIDO INCIDENTAL DE 



DEPÓSITO JUDICIAL DAS PARCELAS DEVIDAS - VALOR INFERIOR AO DO CONTRATADO - 

IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO 

DO CRÉDITO - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO 

DEVEDOR NA POSSE DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE. Como requisito objetivo para 

deferimento do pedido incidental de depósito judicial das parcelas devidas, é 

necessário que compreenda a totalidade da prestação devida (CC, art.314), conforme a 

obrigação (CC, arts. 233,244 e 313), incluindo os frutos naturais ou os juros vencidos, 

quando estipulados ou legalmente devidos. Estando o devedor inadimplente, pode o 

credor, no exercício regular do seu direito, observada a disposição do § 2º do art. 43 do 

CDC, promover a inscrição do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sem que 

essa providência possa ser considerada abusiva. Não procede o pleito do devedor 

inadimplente de se manter na posse do veículo objeto do contrato, sob pena de violar 

preceito constitucional. V.v. Estando a dívida em discussão em juízo, restam presentes 

os requisitos que autorizam a tutela antecipada requerida, para abstenção de inclusão 

ou exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito. O depósito em 

juízo do valor que a autora entende ser incontroverso é medida que em nada prejudica 

ao credor, que, no caso dos autos, poderá requerer o levantamento dos depósitos 

efetuados. Não há óbice para que a posse do bem permaneça com a agravante, haja 

vista o depósito das parcelas incontroversas. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 

1.0702.09.606719-5/001 - COMARCA DE UBERLÂNDIA - AGRAVANTE(S): TRAUTE 

ISABEL DA SILVA - AGRAVADO(A)(S): BANCO PAULISTA S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

ANTÔNIO DE PÁDUA. ACÓRDÃO. Vistos etc., acorda, em Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador 

VALDEZ LEITE MACHADO , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da 

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, VENCIDA A 

PRIMEIRA VOGAL. Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2010. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA – 

Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA: VOTO: Trata-se de 

agravo de instrumento interposto por Traute Isabel da Silva, nos autos da ação de 

revisão contratual, movida contra Banco Paulista S.A., insurgindo-se contra a r.decisão 

de fls.50-52-TJ, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por não haver nos 

autos prova inequívoca que leve à verossimilhança das alegações. Alega a agravante 

que pretende depositar em juízo a quantia que considera ser incontroversa, a fim de 

evitar sua inadimplência e um possível ajuizamento de ação de busca e apreensão. 

Requer o deferimento do pedido de exibição de documento, para que demonstre de 

formas clara e inequívoca a cobrança de juros abusivos. Cinge-se a pretensão recursal 

à concessão de efeito suspensivo, e ao final, ao depósito das parcelas que entende 

devidas, para ser-lhe deferida a manutenção na posse do bem objeto do contrato, e 

para que o agravado se abstenha de inscrever seu nome no rol de inadimplentes, 

requerendo ainda seja deferido o pedido de exibição de documento. Sem preparo, por 

litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. Liminar indeferida às fls. 60/61-TJ. Sem 

contraminuta. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Não 

prospera a alegação da agravante de faltar fundamentação à decisão agravada, 

porquanto foi devidamente motivada, apreciando-se todas as alegações ventiladas, a 

qual deve ser mantida em seus termos, pois de fato inexiste prova inequívoca da qual 

se possa verificar a verossimilhança das alegações. Revelam os autos haverem as 

partes litigantes celebrado contrato de abertura de crédito para aquisição de veículo 

no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a ser quitado em 36 (trinta e seis) parcelas 

mensais de R$326,81 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) dando de 

entrada R$3.000,00 (três mil reais). Sob o argumento de lhe ser cobrados encargos 

abusivos, pugna pela autorização do depósito no valor de R$163,40 (cento e sessenta e 



três reais e quarenta centavos), equivalente a 50% do valor pactuado, por considerar a 

quantia incontroversa. Inicialmente há de se esclarecer que a agravante defende a 

possibilidade do depósito em juízo dos valores que entende serem devidos, 

mencionando em seu pedido o depósito dos valores "incontroversos". Entretanto, 

incontroverso é tudo aquilo sobre o qual não existe controvérsia, ou que sobre ele haja 

unanimidade, o que não existe no caso em exame, já que existe discórdia sobre o 

quantum a ser pago. Os dois valores não se confundem, visto que valor incontroverso é 

aquele inicialmente estipulado pelas partes, ou seja, o constante do titulo executivo 

extrajudicial no momento da realização do contrato. Por outro lado, o valor que a 

parte entende devido é estabelecido unilateralmente, divergindo daquele inicialmente 

estipulado, levando-se em consideração fatores supervenientes ao contrato que, de 

algum modo, trouxeram à relação jurídica um desequilíbrio contratual antes 

inexistente. Como é cediço, o pedido incidental de depósito das parcelas não pode ser 

confundido com consignação em pagamento, porquanto são questões distintas. 

Ademais, o pedido de revisão de contrato feito aleatoriamente, não enseja o 

deferimento de tal pedido, exatamente porque inexiste nem mesmo uma 

verossimilhança do alegado, mas mera expectativa de direito, tanto que a sua sorte 

dependerá do resultado da pretensão principal. Isso vem sendo largamente admitido 

pela jurisprudência, com caráter acessório e secundário. Sobre a matéria, ensina Maria 

Helena Diniz: "Quanto aos requisitos objetivos, será necessário que: 2º) Compreenda a 

totalidade da prestação devida (CC, art.314), conforme a obrigação (CC, arts. 233,244 

e 313), incluindo os frutos naturais ou os juros vencidos, quando estipulados ou 

legalmente devidos (RT, 186:824, 478:195, 434:246, 449:259)" (Maria Helena Diniz, 

Curso de Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações, v. 2, p. 272). No mesmo 

sentido, ensina o mestre Humberto Theodoro Júnior em sua obra Curso de Direito 

Processual Civil, v. 3: "O evidente na espécie é que não se pode realizar, na abertura do 

processo, qualquer depósito, para mais tarde, apurar e acertar a existência da dívida e 

o respectivo quantum. Nesse sentido é que a melhor doutrina, seguida pela 

jurisprudência dominante, sempre afirmou que: "Inadmissível é que, fazendo o 

depósito, se reserve o devedor o direito de discutir a substância da obrigação que, com 

o depósito, pretende solver. Nem tampouco é a consignação admissível com o fito de 

antecipar e desviar da ação, em processo próprio, a decisão de dúvidas e divergências 

ocorrentes entre as partes acerca de seus respectivos direitos." (...) Não se pode ver 

nesta ação um caminho de acertamento de relações jurídicas incertas ou imprecisas. 

Se o vínculo jurídico existente entre as partes não revela, prima facie, uma dívida 

líquida e certa, não tem condições o devedor de compelir o credor a aceitar ou 

reconhecer um depósito liminar em valor unilateral como hábil a realizar a função de 

pagamento. Quanto ao pedido de abstenção do agravado de incluir o nome e o CPF da 

agravante nos órgãos de proteção ao crédito, pela mesma razão, não merece ser 

acolhido, pois ela ingressou com ação de revisão de contrato sem, no entanto, negar a 

sua dívida, questionando apenas o valor de seu débito. Assim, verifica-se que a 

inadimplência da agravante é confessa, sendo tal confissão, no meu entender, 

suficiente para possibilitar a negativação do nome do devedor. A inscrição do nome do 

devedor nos órgãos de restrição de crédito não é atitude vedada pela lei, sendo, ao 

contrário, autorizada pelo próprio Código do Consumidor, em seu art. 43, como in 

casu, principalmente quando o autor pretende depositar em juízo o valor que acredita 

ser o correto, mas diverso daquele pactuado. Nesse sentido decidiu o STJ, nos REsp 

471957/SP, 456412/SP e 431294/SP, de que foi relator o Ministro Aldir Passarinho, da 

Quarta turma, ao considerar que é "legítimo o procedimento adotado pela instituição 

financeira em inscrever devedor inadimplente em cadastro de proteção ao crédito, por 



autorizado na legislação pertinente". O pedido de manter-se na posse do veículo 

também não merece ser acolhido, pois se o fosse, serviria de entrave ao direito de ação 

do credor. Conclui-se, pois, que a tutela antecipada para a manutenção da posse sobre 

o veículos objeto do contrato até o julgamento final da demanda, viola o direito 

constitucional de ação, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, 

porque impede o credor de ajuizar qualquer medida judicial como a Ação de Busca e 

Apreensão, face ao inadimplemento do devedor. Quanto ao pedido de exibição de 

documentos, não há sentido em compelir o banco agravado de colaciona-los aos autos 

nesta fase processual, tendo em vista que sequer foi citado, devendo-se aguardar o 

oferecimento da contestação, com a qual poderá trazer os documentos solicitados. A 

vista do exposto, nego provimento ao recurso. Custas pela agravante, suspensa sua 

exigibilidade por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. A SRª. DESª. HILDA 

TEIXEIRA DA COSTA: VOTO - Peço vênia ao em. Des. Relator para divergir de seu 

judicioso voto, pelo que passo a dispor. Conforme entendimento que venho 

sustentando em vários julgados, deve ser deferido o pedido de abstenção de inclusão 

ou de exclusão do nome do devedor dos cadastros restritivos, quando este questiona 

em juízo a legalidade do crédito que lhe é exigido. Isso decorre do fato de que estando 

em discussão a dívida exigida pela instituição financeira, não há como se permitir a 

inclusão do seu nome ou a manutenção da inclusão procedida, pois restam presentes 

os requisitos que autorizam a tutela antecipada (art. 273 do CPC). A prova inequívoca 

decorre da ameaça de inclusão ou da própria inclusão do nome nos cadastros 

restritivos de crédito e a verossimilhança do fato de se estar questionando 

judicialmente a cobrança efetuada pela instituição financeira. O perigo de dano 

irreparável advém dos efeitos negativos decorrentes do registro do nome do devedor 

em bancos de dados, os quais afetam sua credibilidade financeira e impedem a 

execução de vários atos de comércio. Com relação ao depósito dos valores 

incontroversos, entendo que referido depósito, realizado no bojo da ação de 

conhecimento, não possui caráter liberatório do valor total devido, mas apenas do 

quantum efetivamente depositado, pois, ao final, caso se constate que os valores 

cobrados pelo agravado são de fato devidos, poderá este último cobrar a diferença em 

relação aos valores depositados pela agravante, acrescida dos devidos encargos. 

Diante de tais considerações, tenho que o depósito em juízo do valor que a autora-

agravante entende ser incontroverso é medida que em nada prejudica ao credor, que, 

no caso dos autos, poderá requerer o levantamento dos depósitos efetuados. Neste 

sentido, segue jurisprudência: "REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - 

CONSIGNAÇÃO DAS PRESTAÇÕES - VALOR ESTIPULADO PELO DEVEDOR - ACEITAÇÃO 

PROVISÓRIA. Na ação revisional em curso, na qual se discutem os valores das 

prestações que estão sendo cobrados, no contrato de financiamento, torna-se possível 

o depósito do valor estipulado pelo devedor, até a sentença final, ressalvado o direito 

do credor sobre eventual diferença." (TJMG, Autos nº 1.0024.07.480440-2/001, Des. 

Rel. José Amâncio, j. 29.8.07, in 11.10.2007) Em relação à manutenção da posse do 

bem pela agravante, vejo por bem mantê-la, haja vista a discussão judicial da dívida e 

o depósito das parcelas incontroversas, que, descaracteriza a mora. Em face do 

exposto, dou provimento ao presente recurso, para deferir a tutela antecipada em 

favor da agravante. Custas recursais pelo agravado. O SR. DES. ROGÉRIO 

MEDEIROS:VOTO - Com o relator, pois não vislumbro circunstâncias e3xcepcionais que 

poderiam justificar permanência do veículo em poder da agravante. SÚMULA : 

NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0702.09.606719-

5/001  



 

340. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. DEPÓSITO DE VALORES. A proposta de depósito de valor incontroverso do débito 

não é suficiente para afastar o direito do credor, porquanto apenas a consignação da sua 

totalidade é que elide a mora. Estando o devedor inadimplente, pode o credor, no exercício 

regular do seu direito, observada a disposição do § 2º do art. 43 do CDC, promover a inscrição 

do seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, sem que essa providência possa ser 

considerada abusiva. V. V. : Estando a dívida em discussão em juízo, restam presentes os 

requisitos que autorizam a tutela antecipada requerida, para abstenção de inclusão ou exclusão 

do nome do devedor dos cadastros restritivos de crédito. O depósito em juízo do valor que a 

autora entende ser incontroverso é medida que em nada prejudica ao credor, que, no caso dos 

autos, poderá requerer o levantamento dos depósitos efetuados. Não há óbice para que a posse 

do bem permaneça com o agravante, haja vista o depósito das parcelas incontroversas. (TJMG; 

AGIN 1.0024.09.658973-4/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio 

de Pádua; Julg. 25/02/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

341. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. BANCO DE DADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CADASTRAMENTO. ART. 43, § 2º, DO CDC. 

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. A 

comunicação exigida pelo artigo 43, § 2º, do CDC não demanda maiores formalidades, 

bastando que a correspondência seja enviada para o endereço fornecido pelo credor. Estando 

documentalmente comprovado nos autos a comunicação prévia ao consumidor sobre a 

inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito, não há que se falar em dever de 

indenizar, pois cumprida a finalidade da norma. (TJMG; APCV 1.0024.08.039872-0/0011; Belo 

Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 11/03/2010; DJEMG 

30/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.08.039872-0/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 11/03/2010; DJEMG 

30/03/2010). EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - BANCO DE DADOS - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR - COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO 

CADASTRAMENTO - ART. 43, § 2º, DO CDC - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO 

RECEBIMENTO - DEVER DE INDENIZAR - AUSÊNCIA. A comunicação exigida pelo artigo 

43, § 2º, do CDC não demanda maiores formalidades, bastando que a correspondência 

seja enviada para o endereço fornecido pelo credor. Estando documentalmente 

comprovado nos autos a comunicação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu 

nome em cadastro de proteção ao crédito, não há que se falar em dever de indenizar, 

pois cumprida a finalidade da norma. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.039872-0/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): LEONARDO VITORINO EDUARDO - 

APELADO(A)(S): SERASA S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES, 

ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador JOSÉ AFFONSO DA 

COSTA CÔRTES , na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 11 de março de 

2010. DES. TIBÚRCIO MARQUES – Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. 

TIBÚRCIO MARQUES: VOTO - Trata-se de Apelação Cível interposta por LEONARDO 

VITORINO EDUARDO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara 

Cível da Comarca de Belo Horizonte, nos autos da "Ação de Indenização Por Danos 

Morais", manejada em desfavor de SERASA S/A, em face da inclusão do nome do autor 



nos cadastros de inadimplentes, sem a prévia comunicação. Adoto o relatório da 

sentença, e esclareço que a MMª. Juíza julgou improcedente o pedido exordial. Impôs 

ao autor o pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais). Suspendeu, contudo a sua exigibilidade, em 

face da Lei nº 1060/50. Inconformado, o apelante sustenta que se tivesse sido 

comunicado que seu nome seria inserido no rol de mal pagadores, teria tomado as 

providências cabíveis. Defende que os documentos juntados pela apelada em nada 

comprovam que a notificação fora expedida ao autor. Ressalta que desconhece o 

débito, bem como não fora provada qualquer relação jurídica entre as partes. Aduz 

que não há provas que a notificação fora entregue no endereço do autor. Assevera que 

as notificações foram enviadas em datas posteriores às datas das inclusões. Postula o 

provimento do recurso, com a reforma da r. sentença recorrida, nos termos 

supracitados. Devidamente intimada, a apelada apresentou suas contrarrazões ao 

recurso interposto (fls. 134/144), nas quais rebate os argumentos do apelante, 

requerendo seja negado provimento ao apelo e mantida a r. sentença primeva. É o 

relatório. Conheço do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

Ausentes questões preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal. 

Da análise pormenorizada do caderno processual, vislumbra-se que a pretensão não 

merece prosperar. Na peça inicial aduz o apelante que foi surpreendido ao saber que 

seu nome figurava nos cadastros restritivos de crédito, sendo que em nenhum 

momento foi notificado da inclusão relativa às dívidas vencidas de Riachuelo, Telemig, 

Casas Bahia e Banco IBI. Sustenta que a inclusão foi irregular e que o réu agiu em 

desconformidade com a legislação consumerista ao não notificá-lo previamente. Ao 

sentenciar, o MM. Juiz entendeu que a ré trouxe aos autos documentos 

comprobatórios da previa comunicação ao autor, cumprindo, assim, o disposto no art. 

43, § 2º do CDC, restando regular a inscrição no SPC. Entendeu, também, que não 

estavam presentes nos autos os requisitos necessários à configuração do dano moral, 

inexistindo, por conseguinte, dever indenizatório por parte da ré. Não assiste razão ao 

apelante. Vislumbra-se que a apelada inseriu o nome do apelante no rol de mal 

pagadores. Ora, o art. 43, § 2º do CDC é claro ao dispor que o devedor deverá ser 

comunicado previamente, da inscrição a ser efetuada, ainda que licitamente, para que 

possa exercer seu direito de acesso ao banco de dados e de postular a sua retificação. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em caso análogo, assim decidiu: "- Na 

sistemática do Código de Defesa do Consumidor é imprescindível a comunicação ao 

consumidor de sua inscrição no cadastro de proteção de crédito. Independentemente 

da condição que o devedor ostenta - idôneo ou não, fiador ou avalista - tem direito de 

ser informado a respeito da negativação de seu nome. Para que a comunicação seja 

garantista e ultime o fim a que se destina deverá se dar antes do registro de débito em 

atraso. - A ciência da inadimplência pelo consumidor não excepciona o dever da 

instituição financeira de regularmente levar a informação negativa do registro ao 

consumidor, pois seu escopo não é notificá-lo da mora, mas propiciar-lhe o direito de 

acesso, de re-ratificação das informações e de preveni-lo de futuros danos. - Na 

ausência dessa comunicação, reparável é o dano moral pela indevida inclusão no 

SERASA/SPC. - Recurso especial provido." (Resp 402.958/DF, da 3ª T do STJ, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, j. 30/08/2002, DJU 30/09/2002, RSTJ 162/295. Destacamos). Essa 

responsabilidade, inclusive, não está adstrita apenas ao credor; estendendo-se, 

também às entidades prestadoras de serviço de proteção de crédito. Assim preleciona 

Luiz Antônio Rizzato Nunes: "(...) Dessa forma, estão os serviços de proteção ao crédito 

obrigados a avisar, por escrito, previamente o consumidor de que irão fazer a 

anotação. Tal aviso deve ser remetido com a antecedência de, no mínimo, 5 dias 



úteis." (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 

254). Confira-se, a propósito, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

"CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - 

INSCRIÇÃO NO SERASA INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - 

AUSÊNCIA - ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. 1 - Omissis. 2 - Conforme entendimento firmado 

nesta Corte, a comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros 

de proteção ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do 

cadastro (...). 3 - Omissis. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. 

(REsp 746755/MG; RECURSO ESPECIAL 2005/0072149-8. Relator: Ministro JORGE 

SCARTEZZINI. Órgão Julgador: QUARTA TURMA. Data do Julgamento: 16/06/2005. 

Data da Publicação/Fonte: DJ 01.07.2005 p. 561. v.u. Destacamos). O pedido 

indenizatório, realmente deve ser julgado improcedente, pois os documentos de fls. 

65/76 demonstram que o SPC, através de convênio firmado com a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos enviou correspondência ao autor informando da negativação. 

Com relação à credora Riachuelo, contrato nº.: 0214986734, tem-se que o nome do 

autor fora incluído nos cadastros de inadimplentes em 16/04/2007, fl. 57 e a 

notificação fora expedida em 05/04/2007, fl. 67. Já a credora Telemig, contratos nos.: 

0146124978 e 0146124981 incluiu o nome do autor em 19/02/2007, fl. 57, e a 

notificação fora expedida em 08/02/2007, fl. 70. As Casas Bahia, contrato nº.: 

021505909001 incluíram o nome do autor em 30/04/2007, fl. 57, e a postagem da 

notificação se deu em 19/04/2007, fl. 73. E, por fim, o Banco IBI, contrato nº.: 

1625190822360 incluiu o nome do autor em 14/01/2007, fl. 57, já a postagem da 

notificação se deu em 03/01/2007, fl. 76. Portanto, inexiste a alegada conduta ilícita 

por parte do apelado, que, efetivamente, como já exposto acima, enviou a 

comunicação ao consumidor, nos termo do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. Em suma, não restando demonstrados os danos morais alegados na 

inicial, forçoso reconhecer que não se afiguram presentes os requisitos previstos no art. 

186 do Código Civil, devendo, por tal motivo, ser mantida a decisão que julgou 

improcedente o pedido de indenização por danos morais. Assim, NEGO PROVIMENTO 

AO APELO, para manter a sentença de primeiro grau em sua totalidade. Custas e 

honorários advocatícios, conforme fixados na sentença, pelo autor. Suspendo a 

exigibilidade, em face da Lei nº 1060/50. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES e MAURÍLIO GABRIEL. 

SÚMULA: NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.039872-0/001 

 

342. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. A responsabilidade pelo envio da notificação prévia ao 

consumidor para fins de inclusão de seu nome no cadastro de negativação é da empresa 

administradora do banco de dados, a teor do disposto no art. 43, §2º, do CDC, sendo esta, pois, 

parte legítima na ação de indenização por danos sob alegação de omissão daquela exigência. - 

Nos termos do art. 43, §2º do CDC, deve o consumidor ser informado acerca da abertura de 

cadastro em seu nome, sendo responsável pela comunicação o administrador do banco de 

dados. - Não sendo tal regra cumprida, faz o consumidor jus ao recebimento de indenização por 

danos morais. - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar 

com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, 

mas também para que o valor não seja irrisório. (TJMG; APCV 1.0236.06.009144-4/0011; Elói 

Mendes; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 23/02/2010; DJEMG 29/03/2010) 

 



a. Integra do Acórdão - (TJMG; APCV 1.0236.06.009144-4/001(1); Elói Mendes; Nona 

Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 23/02/2010; DJEMG 29/03/2010). 

EMENTA: Ação de indenização por danos morais - Legitimidade passiva - Cadastro de 

inadimplentes - Ausência de prévia comunicação - Exigência legal - Dever de indenizar - 

Quantum indenizatório.- A responsabilidade pelo envio da notificação prévia ao 

consumidor para fins de inclusão de seu nome no cadastro de negativação é da 

empresa administradora do banco de dados, a teor do disposto no art. 43, §2º, do CDC, 

sendo esta, pois, parte legítima na ação de indenização por danos sob alegação de 

omissão daquela exigência.- Nos termos do art.43, §2º do CDC, deve o consumidor ser 

informado acerca da abertura de cadastro em seu nome, sendo responsável pela 

comunicação o administrador do banco de dados.- Não sendo tal regra cumprida, faz o 

consumidor jus ao recebimento de indenização por danos morais.- A fixação do valor 

devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também 

para que o valor não seja irrisório. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0236.06.009144-4/001 em 

conexão com a Apelação Cível de nº 1.0236.06.009046-1/001 e com a de nº 

1.0236.06.009046-1/002 - COMARCA DE ELÓI MENDES - APELANTE(S): ASSOC COM 

SAO PAULO - APELADO(A)(S): MARIA ELENICE DOS SANTOS MENDES - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. PEDRO BERNARDES. ACÓRDÃO. Vistos etc., acorda, em Turma, a 9ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 23 de fevereiro de 2010. DES. PEDRO BERNARDES – Relator - 09/02/2010. 

9ª CÂMARA CÍVEL – ADIADO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS: APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0236.06.009144-4/001 - COMARCA DE ELÓI MENDES - APELANTE(S): ASSOC COM 

SAO PAULO - APELADO(A)(S): MARIA ELENICE DOS SANTOS MENDES - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. PEDRO BERNARDES. Proferiu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. 

Heugem Souza Oliveira. O SR. DES. PEDRO BERNARDES: VOTO - Tendo o MM. Juiz da 

Vara Única da Comarca de Elói Mendes julgado procedente o pedido formulado na 

Ação de Indenização proposta por Maria Elenice dos Santos Mendes em face da 

Associação Comercial de São Paulo (ff. 51/66), esta interpôs o presente apelo, 

buscando a reforma do decisum. Em razões de ff. 68/81 afirma a apelante, 

preliminarmente, que não possui legitimidade passiva visto que não tem o dever de 

verificar a regularidade da inclusão do nome dos consumidores em seus bancos de 

dados. No mérito alega, em síntese, que é sociedade civil que tem por finalidade 

defender as atividades empresariais; que a apelante mantém os dados que lhe são 

repassados acerca da inadimplência; que a apelante tão somente armazena as 

informações que lhe são repassadas pelos seus associados; que não tem 

responsabilidade pela veracidade das informações; que a apelante não tem 

possibilidade de examinar o mérito de cada informação incluída no seu banco de 

dados; que a responsabilidade pelas informações é de seus associados; que à apelante 

compete apenas avisar o consumidor acerca da negativação que será feita a pedido de 

seus associados; que no presente caso a apelada foi devidamente avisada acerca da 

negativação; que o aviso foi enviado um dia após a data da inclusão da negativação; 

que o aviso foi enviado para o endereço da apelada; que a lei não exige que o aviso 

seja enviado por meio de carta com aviso de recebimento. Tece outras considerações, 

cita decisões judiciais e, ao final, pede que a sentença seja reformada para que o 

pedido inicial seja julgado improcedente. Intimada, a apelada apresentou contra-

razões (ff. 93/101) afirmando, em síntese, que a presente ação indenizatória foi 

proposta em razão da falta de notificação referente à negativação do seu nome; que a 



notificação era importante para que a apelada evitasse a negativação do seu nome; 

que há responsabilidade solidária entre a apelante e o associado; que a apelante não 

agiu de forma cuidadosa ao negativar o nome da apelada; que o débito em razão do 

qual o nome da apelada foi negativado pertence a outra pessoa; que os documentos 

apresentados aos autos não comprovam o envio de notificação à apelada; que a 

notificação deveria ter sido enviada por meio de carta com aviso de recebimento; que 

a apelante não demonstrou que a apelada foi previamente notificada; que se houve 

envio de qualquer correspondência, esta foi remetida em nome de outra pessoa. Tece 

outras considerações e, ao final, pede que seja negado provimento ao apelo. Preparo 

comprovado à f. 85. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. 

Preliminar: da ilegitimidade passiva. Alega a apelante que não tem legitimidade para 

figurar no pólo passivo da lide. Data venia, tenho que não lhe assiste razão. Segundo 

Humberto Theodoro Júnior citando Moacyr Amaral Santos, legitimados ao processo 

são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação 

ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do 

interesse que se opõe ou resiste à pretensão. ( in curso de Direito Processual Civil, vol. I, 

33ª edição, pág. 46). No que se refere à legitimidade do presente caso, é clara a 

redação do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 43. O consumidor, sem 

prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, 

fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre 

suas respectivas fontes. (...) § 2º A abertura de cadastro, ficha, registro e dados 

pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não 

solicitada por ele. O STJ já decidiu sobre a possibilidade de empresas de bancos de 

dados indenizarem por atos ilícitos por elas praticados: Compete ao banco de dados 

notificar o devedor sobre a inscrição de seu nome no cadastro respectivo, de sorte que 

a instituição financeira credora é parte ilegitima ad causam, para responder por tal 

omissão. (REsp. nº. 595.170/SC, Rel. Aldir Passarinho Júnior). CIVIL E PROCESSUAL. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM BANCOS DE DADOS. 

NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.CDC, ART. 42, § 3º. DEMANDA MOVIDA 

CONTRA O CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATO ILÍCITO NÃO 

COMETIDO PELO CREDOR. ART. 159 DO CC EQUIVOCADAMENTE APLICADO.I. A 

legitimidade passiva para responder por dano moral resultante da ausência da 

comunicação prevista no art. 42, parágrafo 3º, do CDC, pertence ao banco de dados ou 

entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à negativação que lhe é 

solicitada pelo credor. II. Descabida, pois, a condenação do credor, baseada no art. 159 

do Código Civil anterior, por ato a que não deu causa. III. Precedentes do STJ. IV. 

Recurso especial conhecido em parte e provido. Processo extinto. Superior Tribunal de 

Justiça - ACÓRDÃO: RESP 622609/RS (200302186690) - 596860 RECURSO ESPECIAL - 

DATA DA DECISÃO: 16/11/2004 - ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA - RELATOR: 

MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR - FONTE: DJ DATA: 14/03/2005 PG: 00366 - CD 

ROM JUIS n. 42, 4o trimestre de 2005. A pessoa natural ou jurídica que tem seu nome 

inscrito em cadastro de devedores tem o direito de ser informado do fato. A falta dessa 

comunicação poderá acarretar a responsabilidade da entidade que administra o banco 

de dados. (REsp. n. 285.401/SP). É que os bancos de dados de restrição ao crédito são 

arquivos de caráter público e a sua utilização deve ser condicionada a certos limites, a 

fim de se evitar profundo dano social, diante da importância que tais instituições 

adquiriram. O Código de Defesa do Consumidor impõe aos responsáveis pelos 

cadastros de devedores o dever de prévia comunicação da inscrição, sob pena de 

suportarem a obrigação de reparar os eventuais danos causados ao consumidor, sejam 

materiais ou morais, o que demonstra a sua legitimidade passiva ad causam pelo 



menos em tese. A propósito, o TJMG decidiu: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PROTESTO DE 

TÍTULO - INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES - 

COMUNICAÇÃO - ART. 43, §2º, DO CDC - DEVER DO BANCO DE DADOS - DÍVIDA 

SUBSISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO DESPROVIDO. - Para que se condene 

alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de caráter 

material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da 

responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em caso de 

responsabilização subjetiva e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. 

- Requisitos ausentes, no caso dos autos, já que o credor agiu regularmente, levando a 

nota promissória que garantira o contrato de alienação fiduciária a protesto, 

providência imprescindível para que pudesse ser ajuizada a ação de busca e 

apreensão. - A obrigação de comunicar os devedores e avalistas do apontamento de 

título a protesto é do cartório de protestos. - A teor do art. 43, §2º, do Código do 

Consumidor, não cabe ao credor, mas ao banco de dados, que, no caso, era a Serasa, a 

comunicação ao devedor da iminente negativação de seu nome. - Não se 

demonstrando qualquer irregularidade na venda do veículo, decorrente da procedência 

da ação de busca e apreensão, nem tendo a autora apresentado prova de que a dívida 

não mais subsiste, evidencia-se a regularidade da negativação de seu nome. - Apelo 

desprovido, a fim de confirmar a sentença, que julgou improcedente o pedido 

indenizatório. Tribunal de Alçada de Minas Gerais - Apelação n. 0443359-0 - Relator: 

Juiz Mariné da Cunha - Data Julg.: 22/10/2004 - CD ROM JUIS n. 42, 4o trimestre de 

2005. Assim, tendo a apelada alegado ter sido seu nome negativado sem prévia 

notificação, em tese, consiste em ato ilícito passível de indenização. Desta forma, 

tenho que o apelante possui legitimidade passiva para responder à presente demanda. 

Senão vejamos: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SPC 

BRASIL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - DEVER DE NOTIFICAÇÃO - 

ARTIGO 43, §2º CDC - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À INCLUSÃO - ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DE 

APELAÇÃO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Se os fundamentos fáticos e jurídicos são insuficientes 

para que a pretensão da Requerente tenha acolhida, com provimento jurisdicional 

favorável, a questão é de mérito e não de ilegitimidade de parte. II - É do arquivista o 

dever de efetivar a comunicação prévia à inclusão do nome do cliente no cadastro de 

restrição ao crédito. III - Comprovado que a inclusão teve origem no SPC BRASIL, é dele 

a responsabilidade pela notificação, não obstante o contrato firmado com a CDL-BH. 

(...). (TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.06.077714-1/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. BITENCOURT MARCONDES - 15ª CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 09 de novembro de 2007). Por 

todo o exposto, sendo o apelante parte legítima para figurar no pólo passivo da 

demanda, deve ser rejeitada a preliminar. Assim, REJEITO a preliminar. O SR. DES. 

TARCISIO MARTINS COSTA: VOTO - De acordo. O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: 

VOTO - De acordo. O SR. DES. PEDRO BERNARDES: VOTO - Mérito. Segundo o art. 43, § 

2º, do CDC, tem o consumidor direito ao acesso às informações, acerca de sua pessoa, 

constantes de cadastros e registros e, no que concerne especificamente a inscrições 

nos cadastros de proteção ao crédito, tem o consumidor direito a que lhe seja 

comunicada (previamente) a ocorrência de negativação. No caso em comento, não há 

nos autos qualquer prova de que a exigência constante do artigo supra transcrito 

tenha sido cumprida, o que leva à conclusão de que a norma em tela não restou 

satisfeita. Cabia à apelante provar que a apelada foi devidamente cientificada acerca 

do cadastro que estava sendo aberto em seu nome, não tendo se desincumbido deste 



ônus. Logo, será o caso, efetivamente, de condenação da apelante ao pagamento de 

indenização por danos morais, já que a negativação levada a efeito foi irregular. Isto 

porque, com certeza, a informação ao devedor, nos termos do artigo 43, § 2º, do CPC, 

é dever do órgão de proteção ao crédito e, não, do credor. Aliás, esse é o entendimento 

do STJ: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DO BANCO CREDOR. CDC, ARTIGO 43, § 2º. - A cientificação do devedor sobre a 

inscrição prevista no citado dispositivo do CDC constitui obrigação exclusiva da 

entidade responsável pela manutenção do cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo 

que o credor, que meramente informa da existência da dívida, não é parte legítima 

passivamente por ato decorrente da administração do cadastro. (STJ - Quarta Turma - 

Resp 345674/PR - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior. - Julgamento em 06/12/2001 - DJ 

18/03/2002, página 261). CONSUMIDOR. REGISTRO NO CADASTRO DE DEVEDORES 

INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CANCELAMENTE DA INSCRIÇÃO. - A 

comunicação ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção 

ao crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e 

não do credor, que meramente informa a existência da dívida. Precedentes. Recurso 

Especial conhecido, em parte, e provido. (STJ - Quarta Turma - Resp 504861/RS - Rel. 

Min. Barros Monteiro. - Julgamento em 19/06/2005 - DJ 27/06/2005, página 399). No 

presente caso observa-se que os indícios de prévia notificação se referem à pessoa 

diversa da apelada, e por esta razão não elide a responsabilidade da apelante pelos 

fatos narrados nos autos. Comprovado, também, está o dano moral sofrido pela 

apelada. Sobre dano moral, S. J. de Assis Neto, in "Dano Moral - Aspectos Jurídicos", 

Editora Bestbook, 1ª edição, segunda tiragem, 1998, leciona: "Dano moral é a lesão ao 

patrimônio jurídico materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do 

sentimento que rege os princípios morais tutelados pelo direito." No caso dos autos, 

tenho que evidente está o dano moral suportado pela apelada, já que, em razão da 

falta de comunicação, a apelada foi surpreendida e não pôde identificar quem alegava 

ser seu credor antes da inclusão. É que, se notificada anteriormente à inscrição, ela 

poderia se valer do que dispõe o § 3º daquele mesmo artigo, ou seja, exigir a imediata 

correção dos dados, caso estejam inexatos, sem que fosse necessário o 

constrangimento da inscrição. A inscrição do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes sem a sua prévia comunicação por escrito ocasiona-lhe danos morais a 

serem indenizados pela entidade responsável pela manutenção do cadastro. (REsp. n. 

471.091/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.06.2003). Finalmente, restou demonstrado 

o nexo causal, pois toda a dor por que passou a apelada decorreu da conduta 

negligente da apelante. Assim, entendo ser devida a indenização por danos morais. 

Quantum - É certo que o problema da quantificação do valor econômico a ser reposto 

ao ofendido tem motivado intermináveis polêmicas e debates, até agora não havendo 

pacificação a respeito. Tratando da questão da fixação do valor, leciona Caio Mário da 

Silva Pereira que dois são os aspectos a serem observados: "a) De um lado, a idéia de 

punição ao infrator, que não pode ofender em vão a esfera jurídica alheia... ; b) De 

outro lado proporcionar a vítima uma compensação pelo dano suportado, pondo-lhe o 

ofensor nas mãos uma soma que não é pretium doloris, porém uma ensancha de 

reparação da afronta..." Instituições de Direito Civil, V. II, Ed. Forense, 16ª ed., 1.998, 

pag. 242. De qualquer forma, doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que 

a fixação deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa 

do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. O valor da 

indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, 

de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do 



agressor. Como dispunha o art. 948, do Código Civil de 1916, cuja essência ainda se 

aplica atualmente, nas indenizações por fato ilícito prevalecerá o valor mais favorável 

ao lesado, ou seja, o valor adequado da indenização será aquele capaz de reduzir, na 

medida do possível, o impacto suportado pelo ofendido em razão da conduta gravosa 

de outrem, objetivo este que não será alcançado se a indenização for fixada em valores 

módicos. Clayton Reis, ao lecionar acerca do efeito compensatório da indenização por 

danos morais, disserta: (...). Dessa forma, o efeito compensatório não possui função de 

reparação no sentido lato da palavra, mas apenas e tão-somente de conferir à vítima 

um estado d'alma que lhe outorgue a sensação de um retorno do seu 'animus' ferido à 

situação anterior, à semelhança do que ocorre no caso de ressarcimento dos danos 

patrimoniais. É patente que a sensação aflitiva vivenciada pela vítima, decorrente das 

lesões sofridas, não se recompõe mediante o pagamento de uma determinada 

indenização, mas apenas sofre um efeito de mera compensação ou satisfação. O efeito 

"analgésico" desse pagamento poderá amenizar ou até mesmo aplacar a dor sentida 

pela vítima, caso seja adequada e compatível com a extensão da sua dor. Assim, não 

sendo possível eliminar as causas da dor, senão anestesiar ou aplacar os efeitos dela 

decorrentes, o 'quantum' compensatório desempenha uma valiosa função de defesa 

da integridade psíquica das pessoas. (...). (Os Novos Rumos da Indenização do Dano 

Moral, Forense: Rio de Janeiro, 2002, pág. 186.). Américo Luís Martins da Silva, citando 

Maria Helena Diniz, afirma que para a autora, a função compensatória da indenização 

por danos morais constitui uma satisfação que atenue a ofensa causada, 

proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro 

recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento. (...). (O Dano Moral e a Sua Reparação 

Civil, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2005, pág. 63.). A decisão abaixo 

retrata a natureza compensatória da indenização por danos morais: Danos morais - 

Valoração - Circunstâncias especiais - Gravidade evidenciada - Culpa grave - 

Conseqüências danosas – Valor (...). A vítima da falsificação, que tem cheques 

indevidamente extraídos em seu nome devolvidos, sofrendo protestos e inclusões 

indevidas em Bancos de dados, causando não só restrição ao seu crédito, mas também 

ao seu serviço, reduzindo sua credibilidade no meio comercial e sua renda, deve 

receber indenização por danos morais em valor que compense o seu sofrimento e 

constrangimentos sofridos, recompondo, pelo menos parcialmente, o seu amor 

próprio, como sentimento de dignidade pessoal e das exigências morais e sociais que a 

pessoa humana se impõe. (grifo nosso). (TJMG. Apel. nº 2.0000.00.318305-1/000. Rel. 

Vanessa Verdolim. 28/10/03.). Assim, o quantum indenizatório não pode ser irrisório, 

tendo em vista a necessidade de se compensar a vítima pela conduta injusta, ilícita, do 

ofensor. De fato, em se tratando de danos morais, nunca se chegará a um valor que 

equivalha de forma certa ao sofrimento suportado pela vítima, todavia deve-se 

arbitrar quantia que, no máximo possível, possa de alguma forma atenuar a dor, 

compensando todo o desgaste advindo do fato ilícito. Nestas condições, considerando 

a dor suportada pela apelada, entendo que não é o caso de redução do valor 

estabelecido na sentença. Com estas razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Custas pela 

apelante. Em síntese, para efeito de publicação (art. 506, III, do C.P.C.): - Rejeitaram 

preliminar. - Negaram provimento ao apelo. - Condenaram a apelante ao pagamento 

das custas recursais. O SR. DES. TARCISIO MARTINS COSTA: VOTO - De acordo. O SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: VOTO - Peço vista quanto ao mérito. NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: 23/02/2010 9ª Câmara Cível - Assistiu ao julgamento, pelo apelante, 

o Dr. Heugem de Souza Oliveira. O SR. DES. PRESIDENTE: O julgamento deste feito foi 

adiado na sessão anterior, a pedido do Desembargador, quando, então, à 



unanimidade rejeitaram preliminares e os Desembargadores Relator e Revisor 

negavam provimento. O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: VOTO - Pedi vista dos autos 

para melhor análise do processado. Há um mistério nestes autos: a autora é Maria 

Elenice dos Santos Mendes, CPF 048.767.376-06. A negativação de fl. 14 indica o nome 

correto da autora como também de sua mãe e classifica-a como compradora. Por sua 

vez, a apelante encaminhou comunicação com o mesmo CPF da autora para pessoa 

diversa, ou seja, William Santos Mendes e, coincidentemente, no mesmo endereço. 

Considero, e por isto estou convencido, que não houve remessa de correspondência 

para a apelada, e sim para pessoa diversa, porém com endereço e CPF da pessoa 

negativada. Tendo em vista que a parte apelante se descuidou de comprovar a 

vinculação entre William e Maria Elenice, não há como acolher os argumentos 

recursais. Com tais considerações, acompanho o eminente Desembargador Relator. 

SÚMULA : REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0236.06.009144-4/001 

 

343. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO 

PRÉVIA. DÉBITO NÃO NEGADO. REPARAÇÃO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. Ausente a negativa do 

débito pelo consumidor, a mera ausência da comunicação prévia a que alude o artigo 43, §2º, 

do Código de Defesa do Consumidor não é bastante para render-lhe reparação moral. (TJMG; 

APCV 1.0145.09.520721-6/0011; Juiz de Fora; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. 

Saldanha da Fonseca; Julg. 10/03/2010; DJEMG 29/03/2010) 

 

344. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA SEM 

AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA CONSTANTE DOS AUTOS. INÚMERAS ANOTAÇÕES. AUSÊNCIA 

DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. 1 - A Lei não 

exige o envio de carta registrada ou de qualquer outro mecanismo similar para notificação do 

devedor, sendo suficiente para tanto a expedição de carta simples ao seu endereço.2- cumprida 

a regra constante do artigo 43, §2º do CDC, resta correta a sentença que não acolheu o pleito 

inicial de indenização por danos morais, face à inexistência de ato ilícito.3- se os autos estão a 

demonstrar que o autor, devedor contumaz, possui várias anotações de restrição creditícia, não 

há que se falar em danos morais.4- para que se proteja a honra, a imagem e o bom nome de 

uma pessoa, mister se faz que esta traga incólume tais atributos da personalidade. Assim, se a 

própria parte não cuida de proteger os pressupostos de sua moral, não há como cobrar de 

terceiros prejuízos por suposta e inexistente lesão. (TJMG; APCV 1.0079.08.422544-4/0011; 

Contagem; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bernardes; Julg. 02/03/2010; DJEMG 

29/03/2010) 

 

345. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO EM BANCO DE DADOS DE INADIMPLENTES 

COM TUTELA ANTECIPATÓRIA. Legitimidade e necessidade de prévia comunicação do 

consumidor por parte do arquivista e não do credor. Art. 43, § 2º, do CDC. Inocorrendo a 

comunicação, resta determinado o cancelamento das inscrições indevidamente realizadas. 

Precedentes jurisprudenciais. Súmulas nºs 359 e 385 do STJ. Apelo provido, por maioria. (TJRS; 

AC 70035072131; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Elaine Harzheim 

Macedo; Julg. 25/02/2010; DJERS 29/03/2010) 

 

346. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DE CADASTRAMENTO NO ROL DE MAUS PAGADORES. ART. 43, § 2º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. A ausência de notificação prévia informando ao consumidor a sua futura 

inclusão no cadastro restritivo de crédito, inclusive no que respeita aos cheques emitidos sem 

provisão de fundos ou pendência financeira, torna o cadastro um ato ilegal, devendo ser 



cancelado todos os registros efetuados nestas condições. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

POR MAIORIA. (TJRS; AC 70033963703; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. 

Luiz Renato Alves da Silva; Julg. 25/02/2010; DJERS 29/03/2010) 

Art. 44. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de 

reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo 

pública e anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo 

fornecedor. 

§ 1° É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por 

qualquer interessado. 

§ 2° Aplicam-se a este artigo, no que couber, as mesmas regras enunciadas no artigo anterior 

e as do parágrafo único do art. 22 deste código. 

Julgado 

347. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AGRAVO. ESPÉCIE POR INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA 

DO RELATOR. EXEGESE DO ART. 557 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E TÉCNICA. AUSÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Cadastros de proteção ao crédito. A inclusão do nome dos devedores nos 

órgãos de proteção ao crédito, constitui ato legítimo, preconizado nos arts. 43 e 44, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, tendo como escopo traçar o perfil econômico de todos 

aqueles que buscam o crédito. 2. Inversão do ônus da prova. O artigo 6º, VIII, do código do 

consumidor estabeleceu uma exceção à regra geral do artigo 333 do CPC, a qual permite ao 

magistrado inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com o objetivo de facilitar a 

defesa dos seus direitos em juízo, quer como autor quer como réu. (TJPR; Ag Instr 0623019-9; 

Ipiranga; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Jurandyr Souza Junior; DJPR 25/11/2009; Pág. 

207) 

 

348. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. PROCON. COBRANÇA DE BOLETO BANCÁRIO DO CONSUMIDOR. Pleito de 

suspensão da exigilibilidade das multas e da inscrição em cadastro previsto no artigo 44 do 

Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de dano ao nome da empresa. Pendente 

discussão em primeiro grau sobre a legalidade das multas e dos valores cobrados. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e provido. (TJPR; Ag Instr 

0596876-5; Cascavel; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; DJPR 09/10/2009; 

Pág. 133) 

 

349. AÇÃO CAUTELAR. CORRENTISTA INADIMPLENTE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR DA AÇÃO 

PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSIBILIDADE. Caracterizado o exercício regular do 

direito, quando a inscrição dos dados do consumidor nos cadastros restritivos de crédito é feita 

com base em dívida existente e reconhecida pelo mesmo, com base nos art. S 43 e 44 da Lei nº 

8078/90. Aplicação do enunciado da Súmula nº 90 deste e. Tribunal de justiça. O simples 

ajuizamento de ação de prestação de contas não tem o condão de impedir que o credor 

proceda ao registro nos cadastros restritivos ao crédito, ademais quando foi o pedido da ação 

principal julgado improcedente. Precedentes jurisprudenciais. Preliminar pela extinção da ação 

sem a resolução de mérito que não merece prosperar. O prazo de 30 dias para a propositura da 



ação principal conta-se do efetivo cumprimento da cautelar preparatória, e não da data do 

ajuizamento da ação. Reforma da sentença que se impõe. Rejeição da preliminar. Provimento 

do recurso. (TJRJ; APL 2009.001.35240; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Mauricio Pereira; 

Julg. 01/09/2009; DORJ 09/09/2009; Pág. 99) 

 

350. TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇAO CREDITÍCIA. CONTRATO COM PARCELAS FIXAS E 

DETERMINADAS. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE PARA PAGAMENTO. Ausência de depósito 

judicial dos valores contratados. Mora caracterizada e autorizadora da restrição. Art. 43 e 44 do 

CDC. Indeferimento mantido. Agravo desprovido. (TJSP; AI 7342894-5; Ac. 3662025; São Paulo; 

Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Carneiro; Julg. 25/05/2009; DJESP 

30/06/2009) 

 

351. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA. DÉBITO INCONTROVERSO. Ausência de 

depósito judicial ou comprovação de pagamento. Mora autorizadora da restrição. Art. 43 e 44 

do CDC. Indeferimento mantido. Agravo desprovido. (TJSP; AI 7337894-2; Ac. 3656276; São José 

do Rio Preto; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Carneiro; Julg. 18/05/2009; 

DJESP 22/06/2009) 

 

352. NEGATIVAÇÃO CREDITÍCIA. TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. 

Desconto em folha de pagamento limitado a 30% dos rendimentos em ação cautelar. Contrato 

com parcelas fixas e determinadas. Ciência inequívoca da devedora quanto aos valores. Saldo 

remanescente inadimplido e que autoriza a restrição. Art. 43 e 44 do CDC. Indeferimento 

mantido. Agravo desprovido. (TJSP; AI 7326498-3; Ac. 3540741; Sorocaba; Vigésima Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Dimas Carneiro; Julg. 16/03/2009; DJESP 15/04/2009) 

 

353. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE 

TUTELA ANTECIPADA. REGISTRO DE NOME DA EMPRESA NO CADASTRO NACIONAL DE 

RECLAMACOES FUNDAMENTADAS E SPCON. POSSIBILIDADE. MERA PROVIDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 44 E PARÁGRAFOS DO 

CDC. A implementação de um sistema que disponibilize informações quanto a qualidade dos 

serviços e produtos prestados pelas empresas e uma conquista do consumidor brasileiro. O 

registro de tais informações tem caráter precípuo de informação ao consumidor, como prevê o 

artigo 44 e parágrafos do CDC. Procede a reforma parcial da decisão recorrida, conforme 

requerido pelo agravante, a fim de restabelecer o direito do recorrente de proceder a inscrição 

do nome da agravada no cadastro nacional de reclamacoes fundamentadas e spcon. Agravo 

conhecido e provido, a unanimidade de votos. (TJGO; AI 53118-4/180; Proc. 200603662379; 

Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alfredo Abinagem; Julg. 08/05/2007; DJGO 

01/06/2007) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REFORMA PARCIAL PARA PERMITIR A INSCRIÇÃO DO NOME DA 

EMPRESA AGRAVADA NO CADASTRO NACIONAL DE RECLAMACOES FUNDAMENTADAS E 

SPCON. ARTIGO 44 E PARÁGRAFO DO CDC. 1 - O Código de Defesa do Consumidor, estabelece 

que os órgãos públicos de defesa do consumidor devem manter cadastros atualizados sobre 

reclamacoes contra forncecedores de produtos e serviços. 2 - A inclusão do nome da empresa 

agravada no referido cadastro não possui careter sancionatorio ao forncedor, nem constitui 

meio de constrangimento do recolhimento de eventual sanção imposta, já que o fim precípuo e 

o de informação ao consumidor. 3 - Agravo conhecido e parcialmente provido. (TJGO; AI 53116-

8/180; Proc. 200603662549; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira 

Perilo; Julg. 27/03/2007; DJGO 18/04/2007) 

 



354. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE REGISTRO DE NOME DA EMPRESA NO CADASTRO 

NACIONAL DE RECLAMACOES FUNDAMENTADAS E SPCON. MERA PROVIDÊNCIA 

ADMINISTRATIVA DE PROTEÇÃO E DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 44 E PARÁGRAFOS DO 

CDC. 1 - A implementação de um sistema que disponibilize informações quanto a qualidade dos 

serviços e produtos prestados pelas empresas e uma conquista do consumidor brasileiro. 2 - O 

registro de tais informações tem caráter precípuo de informação ao consumidor, como prevê o 

artigo 44 e parágrafos do CDC. 3 - Procede a reformar parcial da decisão recorrida conforme 

requerido pelo agravante, a fim de restabelecer o direito do recorrente de proceder a inscrição 

do nome da agravada no cadastro nacional de reclamacoes fundamentadas e spcon. Recurso 

conhecido e provido. (TJGO; AI 53267-2/180; Proc. 200603797231; Goiânia; Terceira Câmara 

Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 13/02/2007; DJGO 13/03/2007) 

 

355. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. 

DESNECESSIDADE. ARTS. 22, PAR. ÚNICO E 44 DA LEI Nº 8.078/90 - CÓDIGO DE PROTEÇÃO E 

DEFESA DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO A 

PATAMAR INFERIOR. ADMISSIBILIDADE. VALOR DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

A liminar que defere pleito cautelar para impedir concessionária de suspender o fornecimento 

de energia elétrica, não exige prévia caução. A relação do usuário com a concessionária de 

energia elétrica é de consumo e se submete às regras do Código Consumeirista. A falta de 

pagamento de fatura de energia decorrente de alegada fraude no relógio de registro não enseja 

a suspensão do fornecimento, notadamente porque a providência caracteriza coação para 

recebimento de crédito, conduta vedada pelo art. 42 do CDC. Os honorários advocatícios 

arbitrados em mais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa cautelar, devem ser 

reduzidos para os limites consentidos pela Lei. (TJMT; RAC 31288/2005; Sorriso; Sexta Câmara 

Cível; Rel. Des. Marcelo Souza de Barros; Julg. 14/09/2005) 

 

356. ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVIDO O CADASTRAMENTO, NÃO OBSTANTE EM 

DISCUSSÃO A DÍVIDA. Posição recente da câmara, em alinhamento às normas dos arts. 43 e 44 

do CDC. Providência que traduz exercício regular de direito pelo credor. agravo interno 

desprovido. (TJRS; AG-Int 70007203318; Porto Alegre; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. José 

Conrado de Souza Júnior; Julg. 12/11/2003) 

 

357. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ARTIGO 1.009 DO CÓDIGO CIVIL. RECIPROCIDADE 

DE OBRIGAÇÕES. AUSÊNCIA. DÍVIDA DO SÓCIO MAJORITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SER 

COMPENSADA COM CRÉDITO DA SOCIEDADE. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO SERVIÇO 

CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ARTIGOS 

43 E 44 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LIDE TEMERÁRIA, INFUNDADA, CONTRA 

TEXTO EXPRESSO DE LEI. CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME. A teor do artigo 20 do Código Civil, "as pessoas jurídicas têm existência 

distinta da dos seus membros". Ante a ausência da reciprocidade das obrigações (artigo 1.009 

do Código Civil), não é permitida a compensação de dívidas dos sócios com créditos da própria 

sociedade da qual participam. A compensação não poderá prejudicar direito de terceiros, que, 

no caso, seriam os sócios minoritários da sociedade (artigo 1024 do mencionado "CODEX"). É 

direito do credor inscrever o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, conforme 

permissão contida nos artigos 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor. Configura litigância 

de má-fé a propositura de lide temerária e infundada, contra texto expresso de Lei (artigo 17, 

incisos I, V e VI, do Código de Processo Civil). (TJPR; ApCiv 0112255-8; Ac. 9121; Paranavaí; 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Lopes de Noronha; DJPR 01/07/2002) 

 



358. SERASA. EXCLUSÃO DO NOME. INFORMAÇÃO INVERÍDICA. Débito bancário quitado e ausência 

de comunicação prévia do registro. Arts. 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor. 

Improvido. (TJMS; AC-Or 1000.065541-4; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Nildo de Carvalho; 

Julg. 03/09/2001; DJMS 26/09/2001) 

 

359. CONSTITUCIONAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

PROCON. CADASTRO DE RECLAMAÇÕES (ART. 44). INSCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 

(DECRETO N.º 861/93. 1. A Constituição Federal garante aos "litigantes em processo judicial ou 

administrativo, e aos acusados em geral" o direito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, 

LV). O conceito de "acusado" é amplo, compreendendo todo aquele sujeito a sanção que resulte 

em restrição a um direito seu por ato dependente de ser provado. 2. A inscrição do nome do 

fornecedor de produto ou de serviço no cadastro do procon ou de qualquer outro órgão público 

de defesa do consumidor (CDC, art. 44) somente será lícita se precedida de processo 

administrativo, assegurados a ampla defesa e o contraditório (Decreto n.º 2.181/97). (TJSC; AC 

98.017008-7; Florianópolis; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Newton Trisotto; Julg. 20/04/1999) 

Art. 45. (Vetado). 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

Da Proteção Contratual 

SEÇÃO I 

 Disposições Gerais 

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, 

se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se 

os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance. 

Julgados 

360. CONTRATO BANCÁRIO. Exigência a correntista de adesão a plano de previdência privada 

quando da abertura de conta destinada a recebimento de salários. Caracterização da situação 

prevista no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Anulação do negócio. Sentença 

correta e mantida por seus fundamentos. Apelação não provida. (TJSP; APL 990.09.364572-6; 

Ac. 4364304; São Paulo; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ulisses do Valle 

Ramos; Julg. 10/03/2010; DJESP 29/03/2010) 

 

361. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE 

OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

COMPENSAÇÃO E / OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. 

TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PROTESTO DE 



TÍTULOS. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DO JULGAMENTO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. Estudando o tema, alcanço o entendimento de que a intenção 

precípua do constituinte derivado com a edição da Emenda Constitucional, diferente da nossa, 

mas não menos importante, foi amenizar a morosidade da tutela jurisdicional, baseando-se 

num prisma instrumentalista do processo, instituindo a chamada Reforma do Poder Judiciário, 

que introduziu a uniformização de soluções para situações uniformes, incorporando, sem 

qualquer dúvida ou receio de errar, as soluções judiciais de massa para a sociedade de massa. 

APLICAÇÃO DO Código de Defesa do Consumidor E A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. É 

cediço que a atividade bancária, seja quando realiza serviços ou quando entrega produtos, 

enquadra-se nas disposições da legislação consumerista, não só por expressa determinação do 

artigo 3º do CDC, mas também porque integra a ordem econômica, estando abrangida pela 

"norma-objetivo" do artigo 4º do mesmo diploma. É viável a revisão das cláusulas 

absolutamente abusivas e que vão de encontro às normas do sistema protetivo do consumidor. 

No entanto, os juízes de primeiro e segundo grau não estão autorizados a proceder à revisão de 

ofício de cláusulas contratuais, segundo jurisprudência consolidada da Egrégia Corte. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. É abusiva a contratação de juros remuneratórios quando fixados acima dos 

limites da taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil. CAPITALIZAÇÃO. Na 

ausência de pactuação específica, há defeito de informação capaz de afastar a sua incidência 

em qualquer periodicidade (art. 6º, III, do CDC). COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. A estipulação 

contratual da comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual. COMPENSAÇÃO 

E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Após a compensação, e na eventualidade de sobejar saldo em 

seu favor do devedor, é admitida a repetição simples, afastada a previsão contida no parágrafo 

único do art. 42 do CDC. Trata-se de decorrência lógica do julgado e não de disposição de ofício. 

TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. A emissão de qualquer carnê ou boleto para 

pagamento é obrigação do credor não devendo ensejar ônus algum ao devedor, já que os arts. 

319 do Código Civil/2002 e art. 939 do Código Civil/1916, não trazem no seu bojo a condição de 

pagamento em dinheiro para ele receber o que lhe é de direito. TAXA DE ABERTURA DE 

CRÉDITO. Além de atender interesse exclusivo do mutuante, essa cláusula contratual contraria o 

disposto no art. 46, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, pois não fornece ao 

mutuário todas as informações sobre sua finalidade e alcance. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E DE PROIBIÇÃO DE PROTESTOS 

DE TÍTULOS VINCULADOS AO CONTRATO. Por restar caracterizada a abusividade dos juros 

contratados e/ou ausência de pactuação expressa da capitalização, condições necessárias para 

antecipação de tutela, é possível o deferimento das tutelas desde que condicionadas aos 

depósitos. PREQUESTIONAMENTO. Não há obrigatoriedade do julgador em responder os 

argumentos levantados pelas partes, mormente quanto tenha esposado motivo suficiente para 

fundar a decisão. Precedentes jurisprudenciais. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redistribuídos. 

APELO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJRS; AC 70032982928; São Borja; 

Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorval Braulio Marques; Julg. 11/02/2010; DJERS 

22/03/2010) 

 

362. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE 

OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS 

MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO E / OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE EMISSÃO DE 

BOLETO BANCÁRIO. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. IOF. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Estudando o tema, alcanço o 

entendimento de que a intenção precípua do constituinte derivado com a edição da Emenda 



Constitucional, diferente da nossa, mas não menos importante, foi amenizar a morosidade da 

tutela jurisdicional, baseando-se num prisma instrumentalista do processo, instituindo a 

chamada Reforma do Poder Judiciário, que introduziu a uniformização de soluções para 

situações uniformes, incorporando, sem qualquer dúvida ou receio de errar, as soluções judiciais 

de massa para a sociedade de massa. APLICAÇÃO DO Código de Defesa do Consumidor E A 

QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. É cediço que a atividade bancária, seja quando realiza 

serviços ou quando entrega produtos, enquadra-se nas disposições da legislação consumerista, 

não só por expressa determinação do artigo 3º do CDC, mas também porque integra a ordem 

econômica, estando abrangida pela "norma-objetivo" do artigo 4º do mesmo diploma. É viável 

a revisão das cláusulas absolutamente abusivas e que vão de encontro às normas do sistema 

protetivo do consumidor. No entanto, os juízes de primeiro e segundo grau não estão 

autorizados a proceder à revisão de ofício de cláusulas contratuais, segundo jurisprudência 

consolidada da Egrégia Corte. JUROS REMUNERATÓRIOS. Não é abusiva a contratação de juros 

remuneratórios quando fixados nos limites da taxa média de mercado publicada pelo Banco 

Central do Brasil. CAPITALIZAÇÃO. Na ausência de pactuação específica, há defeito de 

informação capaz de afastar a sua incidência em qualquer periodicidade (art. 6º, III, do CDC). 

ENCARGOS MORATÓRIOS. A estipulação contratual da comissão de permanência é lícita, desde 

que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa 

contratual. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Após a compensação, e na 

eventualidade de sobejar saldo em seu favor do devedor, é admitida a repetição simples, 

afastada a previsão contida no parágrafo único do art. 42 do CDC. Trata-se de decorrência 

lógica do julgado e não de disposição de ofício. É de ser parcialmente provido o apelo do Autor, 

que a pretende em dobro. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. A emissão de qualquer 

carnê ou boleto para pagamento é obrigação do credor não devendo ensejar ônus algum ao 

devedor, já que os arts. 319 do Código Civil/2002 e art. 939 do Código Civil/1916, não trazem no 

seu bojo a condição de pagamento em dinheiro para ele receber o que lhe é de direito. TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. Além de atender interesse exclusivo do mutuante, essa cláusula 

contratual contraria o disposto no art. 46, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

não fornece ao mutuário todas as informações sobre sua finalidade e alcance. IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. A cobrança do IOF não é considerada prática abusiva, a 

vantagem excessiva ostentada pela Instituição Financeira se dá através da sua forma de 

cobrança sobre as parcelas do financiamento, pois ao valor cobrado a esse título vêm 

agregados os demais encargos contratuais, contrariando assim o art. 51, IV, do CDC. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, 

PROIBIÇÃO DE PROTESTOS DE TÍTULOS VINCULADOS AO CONTRATO E DE MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM ALIENADO. Por restar caracterizada a abusividade dos juros contratados e/ou 

ausência de pactuação expressa da capitalização, condições necessárias para antecipação de 

tutela, é possível o deferimento das tutelas desde que condicionadas aos depósitos. 

AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITOS. É possível a autorização para depósito, enquanto pende de 

julgamento ação revisional de cláusulas contratuais no valor das parcelas contratadas. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redistribuídos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AC 

70031183262; Passo Fundo; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorval Braulio Marques; 

Julg. 11/02/2010; DJERS 22/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DO JULGAMENTO 

DOS RECURSOS REPETITIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 

A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO E / OU 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. TAXA DE 

ABERTURA DE CRÉDITO. IOF. CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO 



NA POSSE DO BEM. AUTORIZAÇÃO PARA DEPÓSITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DO 

JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. Estudando o tema, alcanço o 

entendimento de que a intenção precípua do constituinte derivado com a edição da 

Emenda Constitucional, diferente da nossa, mas não menos importante, foi amenizar a 

morosidade da tutela jurisdicional, baseando-se num prisma instrumentalista do 

processo, instituindo a chamada Reforma do Poder Judiciário, que introduziu a 

uniformização de soluções para situações uniformes, incorporando, sem qualquer 

dúvida ou receio de errar, as soluções judiciais de massa para a sociedade de massa. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES 

DE OFÍCIO. É cediço que a atividade bancária, seja quando realiza serviços ou quando 

entrega produtos, enquadra-se nas disposições da legislação consumerista, não só por 

expressa determinação do artigo 3º do CDC, mas também porque integra a ordem 

econômica, estando abrangida pela “norma-objetivo” do artigo 4º do mesmo diploma. 

É viável a revisão das cláusulas absolutamente abusivas e que vão de encontro às 

normas do sistema protetivo do consumidor. No entanto, os juízes de primeiro e 

segundo grau não estão autorizados a proceder à revisão de ofício de cláusulas 

contratuais, segundo jurisprudência consolidada da Egrégia Corte. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. Não é abusiva a contratação de juros remuneratórios quando 

fixados nos limites da taxa média de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil. 

CAPITALIZAÇÃO. Na ausência de pactuação específica, há defeito de informação capaz 

de afastar a sua incidência em qualquer periodicidade (art. 6º, III, do CDC). ENCARGOS 

MORATÓRIOS. A estipulação contratual da comissão de permanência é lícita, desde 

que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e 

multa contratual. COMPENSAÇÃO E/OU REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Após a 

compensação, e na eventualidade de sobejar saldo em seu favor do devedor, é 

admitida a repetição simples, afastada a previsão contida no parágrafo único do art. 

42 do CDC. Trata-se de decorrência lógica do julgado e não de disposição de ofício. É 

de ser parcialmente provido o apelo do Autor, que a pretende em dobro. TARIFA DE 

EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. A emissão de qualquer carnê ou boleto para 

pagamento é obrigação do credor não devendo ensejar ônus algum ao devedor, já que 

os arts. 319 do Código Civil/2002 e art. 939 do Código Civil/1916, não trazem no seu 

bojo a condição de pagamento em dinheiro para ele receber o que lhe é de direito. 

TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. Além de atender interesse exclusivo do mutuante, 

essa cláusula contratual contraria o disposto no art. 46, parte final, do Código de 

Defesa do Consumidor, pois não fornece ao mutuário todas as informações sobre sua 

finalidade e alcance. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. A cobrança do 

IOF não é considerada prática abusiva, a vantagem excessiva ostentada pela 

Instituição Financeira se dá através da sua forma de cobrança sobre as parcelas do 

financiamento, pois ao valor cobrado a esse título vêm agregados os demais encargos 

contratuais, contrariando assim o art. 51, IV, do CDC. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, PROIBIÇÃO DE 

PROTESTOS DE TÍTULOS VINCULADOS AO CONTRATO E DE MANUTENÇÃO NA POSSE 

DO BEM ALIENADO. Por restar caracterizada a abusividade dos juros contratados e/ou 

ausência de pactuação expressa da capitalização, condições necessárias para 

antecipação de tutela, é possível o deferimento das tutelas desde que condicionadas 

aos depósitos. AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITOS. É possível a autorização para depósito, 

enquanto pende de julgamento ação revisional de cláusulas contratuais no valor das 

parcelas contratadas. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redistribuídos. APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam 

os Desembargadores integrantes da Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de 



Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo. Custas na 

forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores Des. José Luiz Reis de Azambuja e Desa. Katia Elenise Oliveira da 

Silva. Porto Alegre, 11 de fevereiro de 2010. DES. DORVAL BRAULIO MARQUES, Relator. 

RELATÓRIO - Des. Dorval Braulio Marques (RELATOR) Trata-se de apelação interposta 

por LUIZ VALDENIR FALLER contra sentença improcedente proferida nos autos da Ação 

de Revisão de Contrato que, o ora apelante, ajuizou em face do BANCO VOLKSWAGEN 

S/A. Inconformado apela o Autor (fls. 71/99), em suas razões requer o provimento do 

apelo para limitar os juros remuneratórios de acordo com a taxa de mercado, juros 

moratórios em 1% ao ano e multa moratória em 2%; compensação/repetição do 

indébito em dobro; vedar a incidência de capitalização de juros e de comissão de 

permanência; afastar a TAC, a TEC e a forma de cobrança do IOF; e, ainda, o 

deferimento das liminares. Com as contra-razões (fls. 104/138). Contados e 

preparados, vieram os autos a esta Corte de Justiça para apreciação.. Foram 

cumpridas as formalidades legais do art. 551 do CPC. É o relatório.VOTOS - Des. Dorval 

Braulio Marques (RELATOR) Regularmente constituído o feito e presentes os 

pressupostos processuais subjetivos e objetivos, recebo o presente apelo e passo a 

apreciá-lo. JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS - É histórico o posicionamento 

desta Câmara com relação à aplicação do CDC na matéria de sua competência. As 

divergências pontuais no âmbito interno não descaracterizaram sua firme adoção da 

defesa do sistema consumerista que privilegia o interesse do consumidor quando em 

confronto. Ainda que, mantendo apreciável campo de divergência do entendimento do 

STJ, sempre o fez estribado em interpretação constitucional que impõe ao julgador 

integrar o processo “na defesa e proteção do consumidor”. Continua sendo este o 

objetivo deste julgador ao considerar que seu posicionamento pessoal até aqui em 

sintonia com o histórico posicionamento desta Câmara, começa a dessintonizar do 

interesse do consumidor, quer pelas conseqüências temporais deletérias que essas 

divergências determinam no valor final da ação, quer pelo acréscimo das 

sucumbências impostas ao consumidor, muitas das quais motivadas por disposições de 

ofício, por mim concedidas. Diante de manifestações expressas de inúmeros 

consumidores que, em sede de Embargos de Declaração, vem se insurgindo contra as 

disposições de ofício que, ao cabo do processo, revertem-se contra seus interesses, 

alertei-me para a mudança trazida desde a Emenda Constitucional 45/2004 e que 

culminou na edição da Lei nº 11.672, em 2008. Estudando o tema, alcanço o 

entendimento de que a intenção precípua do constituinte derivado com a edição da 

Emenda Constitucional, diferente da nossa, mas não menos importante, foi amenizar a 

morosidade da tutela jurisdicional, baseando-se num prisma instrumentalista do 

processo, instituindo a chamada Reforma do Poder Judiciário, que introduziu a 

uniformização de soluções para situações uniformes, incorporando, sem qualquer 

dúvida ou receio de errar, as soluções judiciais de massa para a sociedade de massa. 

Aqui, encoraja-me a humildade imposta pela toga para reconsiderar. Não posso 

radicalizar posição ante a transformação fática e contextual da matéria sob exame. 

Não posso continuar tratando como casos individuais ações uniformizadas para as 

quais o legislador brasileiro já deu a forma de solução do conflito. Para que se fizesse 

compreensível para mim a questão das ações repetitivas foi-me necessário recorrer ao 

direito comparado onde, ao lado do Modelo do Direito Codificado adotado no Brasil 

(Civil Law), temos o Modelo do Precedente Anglo-Saxão (Common Law), modelos 

estes, radicalmente opostos. Enquanto o Modelo do Direito Codificado atende ao 

pensamento abstrato e dedutivo, estabelecendo premissas normativas e obtendo 

conclusões por processos lógicos, o Modelo da Common Law, fonte de inspiração do 



instituto das ações repetitivas no Brasil, obedece a um raciocínio indutivo, mais 

concreto, centrado na primazia da decisão judicial do stare decisis. O chamado 

precedente ou Stare Decisis, utilizado no modelo da Common Law, é o caso já decidido, 

que atua como fonte para o estabelecimento (indutivo) de diretrizes para os demais 

casos semelhantes a serem julgados. Este precedente haverá, em tese, de ser seguido 

nas decisões posteriores como paradigma, aproximando-se com a idéia das ações 

repetitivas instituída em nosso ordenamento jurídico. Foi nesta esteira que em maio de 

2008 foi instituída a Lei nº 11.672/08, que incluiu o artigo 543-C no Código de Processo 

civil, estabelecendo, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, nova forma de 

julgamento dos processos repetitivos, no claro intuito, não de engessar o magistrado 

no exame do caso concreto, mas sim de agilizar o julgamento de processo idênticos e 

massificados em todo o país. A partir do advento desta lei, nas causas onde forem 

identificados vários recursos repetitivos, o presidente do Tribunal de origem poderá 

admitir um ou mais Recursos representativos de questão idêntica, e encaminhar os 

processos ao STJ, para que o Tribunal superior defina a matéria. A referida lei pode 

ainda, ser aplicada no caso de identificação de vários recursos repetitivos com relação 

à matéria já pacificada no STJ. Nesta hipótese, um Ministro do Tribunal Superior 

poderá encaminhar à Seção, ou à Corte Especial, o processo identificado, 

determinando que seja suspenso o julgamento nos demais tribunais de Recursos sobre 

o tema, até a decisão definitiva pelo STJ. Esse é o caso do Recurso Especial 

1061530/RS, que aborda vários temas já pacificados pelo Superior Tribunal. Diante 

desse novo contexto social - com a democratização do crédito, que inclui extensa área 

social ao consumo -, econômico - motivado pela crise internacional - e jurídico - com o 

advento de novo marco regulatório no que se refere às ações de massa, não posso me 

manter arredado da realidade, e após muita reflexão, debrucei-me criticamente sobre 

a jurisprudência que vinha sendo bravamente defendida por esta Câmara. O que a 

mim foi revelado é que a decisão que beneficia o consumidor, nesta instância, redunda 

em seu prejuízo, ao final, quando confrontada pelo entendimento diverso e já definido 

do STJ. A ratificar tal entendimento, começam a aportar a este gabinete reiteradas 

manifestações de consumidores, por meio de Embargos de Declaração portadores de 

sua irresignação com referência às disposições de ofício por mim concedidas. Suplicam 

que não lhe seja dado mais do que o pedido, afirmando que tal postura jurisdicional 

lhes causa danos maiores do que a própria crise financeira em que se encontram. É 

nesta chamada nova onda processual a que se referem os processualistas com relação 

ao julgamento dos recursos repetitivos, que me propus a reavaliar os fundamentos de 

minhas decisões. Levando em consideração todos estes aspectos e procurando sempre 

resguardar a proteção do consumidor no confronto de todos os interesses em disputa, 

reviso o meu posicionamento para acolher no que couber os parâmetros indicados no 

julgamento paradigma do STJ. A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

E A QUESTÃO DAS DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. É cediço que a atividade bancária, seja 

quando realiza serviços ou quando entrega produtos, enquadra-se nas disposições da 

legislação consumerista, não só por expressa determinação do artigo 3º do CDC, mas 

também porque integra a ordem econômica, estando abrangida pela “norma-objetivo” 

do artigo 4º do mesmo diploma. A respeito do tema é o comentário do renomado 

jurista Nelson Nery Jr., in CDC Comentado, Ed. Forense, p. 304: “Analisando o problema 

da classificação do banco como empresa e de sua atividade negocial, tem-se que é 

considerado pelo artigo 3º, caput, do CDC, como fornecedor, vale dizer, como um dos 

sujeitos da relação de consumo. O produto da atividade negocial é o crédito; agem os 

bancos, ainda, na qualidade de prestadores de serviços quando recebem tributo 

mesmo de não clientes, fornecem extratos de contas bancários por meio de 



computador etc. Podem os bancos, ainda, celebrar contrato de aluguel de cofre, para a 

guarda de valores, igualmente enquadrável no conceito de relação de consumo. Suas 

atividades envolvem, pois, os dois objetos das relações de consumo: os produtos e os 

serviços. No caso em tela, é evidente que o contrato ora sob exame tem como 

finalidade a contemplação de crédito, que, por sua vez, é o produto oferecido pela 

instituição financeira. Havendo, portanto, a outorga desse produto - o crédito - que é 

utilizado pelo consumidor como destinatário final, está configurada a relação de 

consumo, o que enseja a aplicação da Lei Protetiva Consumerista. Nessa senda, 

conclui-se que, regulando o CDC o mercado de consumo de forma ampla, deve ser 

extensiva a interpretação da definição de consumidor, para que aquele que retira o 

produto do mercado de modo final e, sendo parte hipossuficiente da relação negocial, 

não seja abatido por contratos abusivos e excessivamente onerosos. Vale colacionar 

importante e recente precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, que 

assim considerou: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - REVISIONAL DE CONTRATO 

BANCÁRIO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA - CRITÉRIO DO JUIZ – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - SÚMULA 7-STJ 

- RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - Em primeiro plano, resta consolidado, nesta Corte, 

através da Súmula 297, que CDC é aplicável às instituições financeiras. 2 - Por outro 

lado, em se tratando de produção de provas, a inversão, em caso de relação de 

consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, conforme 

estabelece o art. 6, VIII, do referido diploma legal. Configurados tais requisitos, rever 

tal apreciação é inviável em face da Súmula 07. 3 - Recurso não conhecido. (REsp 

707.451/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 

14.11.2006, DJ 11.12.2006 p. 365) (grifou-se) A propósito da posição já pacificada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, reputo importante referir que esta Egrégia Corte, ainda 

em 12 de maio de 2004, já havia sumulada o tema no enunciado nº 297, editado , da 

seguinte forma: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Ademais, recente decisão do Superior Tribunal Federal proferida na Adin 

2591, julgada em 07/06/2006, confirmou tal entendimento já esposado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, aplicando o Código de Defesa do Consumidor às relações dos 

bancos com seus clientes. Eis a ementa do julgado em comento: EMENTA: CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 5o, XXXII, DA CB/88. ART. 170, V, DA CB/88. 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SUJEIÇÃO DELAS AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, EXCLUÍDAS DE SUA ABRANGÊNCIA A DEFINIÇÃO DO CUSTO DAS 

OPERAÇÕES ATIVAS E A REMUNERAÇÃO DAS OPERAÇÕES PASSIVAS PRATICADAS NA 

EXPLORAÇÃO DA INTERMEDIAÇÃO DE DINHEIRO NA ECONOMIA [ART. 3º, § 2º, DO 

CDC]. MOEDA E TAXA DE JUROS. DEVER-PODER DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 

SUJEIÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 1. As instituições financeiras estão, todas elas, alcançadas 

pela incidência das normas veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. 

"Consumidor", para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, é toda pessoa física 

ou jurídica que utiliza, como destinatário final, atividade bancária, financeira e de 

crédito. 3. O preceito veiculado pelo art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor 

deve ser interpretado em coerência com a Constituição, o que importa em que o custo 

das operações ativas e a remuneração das operações passivas praticadas por 

instituições financeiras na exploração da intermediação de dinheiro na economia 

estejam excluídas da sua abrangência. 4. Ao Conselho Monetário Nacional incumbe a 

fixação, desde a perspectiva macroeconômica, da taxa base de juros praticável no 

mercado financeiro. 5. O Banco Central do Brasil está vinculado pelo dever-poder de 

fiscalizar as instituições financeiras, em especial na estipulação contratual das taxas de 



juros por elas praticadas no desempenho da intermediação de dinheiro na economia. 

6. Ação direta julgada improcedente, afastando-se a exegese que submete às normas 

do Código de Defesa do Consumidor [Lei n. 8.078/90] a definição do custo das 

operações ativas e da remuneração das operações passivas praticadas por instituições 

financeiras no desempenho da intermediação de dinheiro na economia, sem prejuízo 

do controle, pelo Banco Central do Brasil, e do controle e revisão, pelo Poder Judiciário, 

nos termos do disposto no Código Civil, em cada caso, de eventual abusividade, 

onerosidade excessiva ou outras distorções na composição contratual da taxa de juros. 

ART. 192, DA CB/88. NORMA-OBJETIVO. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR 

EXCLUSIVAMENTE PARA A REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO. 7. O preceito 

veiculado pelo art. 192 da Constituição do Brasil consubstancia norma-objetivo que 

estabelece os fins a serem perseguidos pelo sistema financeiro nacional, a promoção 

do desenvolvimento equilibrado do País e a realização dos interesses da coletividade. 

8. A exigência de lei complementar veiculada pelo art. 192 da Constituição abrange 

exclusivamente a regulamentação da estrutura do sistema financeiro. CONSELHO 

MONETÁRIO NACIONAL. ART. 4º, VIII, DA LEI N. 4.595/64. CAPACIDADE NORMATIVA 

ATINENTE À CONSTITUIÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. ILEGALIDADE DE RESOLUÇÕES QUE EXCEDEM ESSA MATÉRIA. 9. O 

Conselho Monetário Nacional é titular de capacidade normativa --- a chamada 

capacidade normativa de conjuntura --- no exercício da qual lhe incumbe regular, além 

da constituição e fiscalização, o funcionamento das instituições financeiras, isto é, o 

desempenho de suas atividades no plano do sistema financeiro. 10. Tudo o quanto 

exceda esse desempenho não pode ser objeto de regulação por ato normativo 

produzido pelo Conselho Monetário Nacional. 11. A produção de atos normativos pelo 

Conselho Monetário Nacional, quando não respeitem ao funcionamento das 

instituições financeiras, é abusiva, consubstanciando afronta à legalidade.(ADI 2591 / 

DF - DISTRITO FEDERAL. Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU. Julgamento: 

07/06/2006. Órgão Julgador: Tribunal Pleno.) A pactuação bancária do crédito 

configura autêntico instrumento de adesão, e como assim é, um dos contratantes 

detém o poder unilateral de estabelecer suas cláusulas oportunizando ao aderente tão-

só a opção de aceitá-las como postas, jamais de alterá-las. Assim, ingressa muitas 

vezes no mundo jurídico inquinada de abusividades, ostentando juros extorsivos, 

capitalização e comissão de permanência sem previsão contratual expressa, contexto 

que impõe seja o negócio apreciado à luz do Código de Defesa do Consumidor, tendo 

como critério primeiro a boa-fé objetiva. Em razão, portanto, da pacífica aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias e tendo em vista que tais 

normas de proteção são de ordem pública e interesse social, por força do art. 1º 

daquele diploma legal, é possível a declaração de nulidade de pleno direito de 

disposições contratuais, como aqueles que impõem ao consumidor excessiva 

onerosidade e, em contrapartida, consignam vantagem exagerada ao credor, nos 

termos do art. 51, inc. IV, e § 1º do referido diploma legal, porque abusivas e ofensivas 

ao princípio geral da boa-fé. Não é diferente a lição do eminente doutrinador Nelson 

Nery Júnior, in CDC Comentado, Ed. Forense, p. 503: “Abandonou-se, no sistema do 

CDC, a dicotomia existente entre as nulidades do Direito Civil (nulidades absolutas e 

relativas), pois o Código só reconhece as nulidades de pleno direito quando enumera as 

cláusulas abusivas, porque ofendem a ordem pública de proteção ao consumidor, base 

normativa de todo o Código, como se vê no art. 1º do CDC: ‘O presente Código 

estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse 

social...´ A nulidade da cláusula abusiva deve se reconhecida judicialmente, por meio 

de ação direta (ou reconvenção), de exceção substancial alegada em defesa 



(contestação), ou, ainda, por ato ex officio do juiz. (...) Sendo matéria de ordem pública 

(art. 1º, CDC), a nulidade de pleno direito das cláusulas abusivas nos contratos de 

consumo não é atingida pela preclusão, de modo que pode ser alegada no processo a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, impondo-se ao juiz o dever de pronunciá-la de 

ofício.”(grifou-se) No mesmo diapasão, leciona Cláudia Lima Marques, in Comentários 

ao Código de Defesa do Consumidor, Ed. Revista dos Tribunais, p. 623: “As normas 

proibitórias de cláusulas abusivas são normas de ordem pública, normas imperativas, 

inafastáveis pela vontade das partes. (...) O Poder Judiciário declarará a nulidade 

absoluta destas cláusulas, a pedido do consumidor, de suas entidades de proteção, do 

Ministério Público e mesmo, incidentalmente, ex officio. A vontade das partes 

manifestada livremente no contrato não é mais o fator decisivo para o direito, pois as 

normas do Código instituem novos valores superiores, como o equilíbrio e a boa-fé nas 

relações de consumo. Formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos 

contratos opta por proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos 

interesses e expectativas dos consumidores. O princípio da equidade, do equilíbrio 

contratual, é cogente; a lei brasileira não exige que a cláusula abusiva tenha sido 

incluída no contrato por ‘abuso do poderio econômico’ do fornecedor, como exigia a lei 

francesa; ao contrário, o CDC sanciona e afasta apenas o resultado, o desequilíbrio, 

não exige um ato reprovável do fornecedor; a cláusula pode ter sido aceita 

conscientemente pelo consumidor, mas, se traz vantagem excessiva para o fornecedor, 

se é abusiva, o resultado é contrário à ordem pública, contrário às novas normas de 

ordem pública de proteção do CDC, e a autonomia de vontade não prevalecerá.” 

(grifou-se) É, destarte, um direito básico do consumidor o equilíbrio da relação 

contratual, inclusive mediante a modificação das cláusulas contratuais que 

estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em razão de fatos 

supervenientes, com base nas disposições do artigo 6º, inciso V, do CDC. Está, pois, 

superado o antigo princípio do pacta sunt servanda em face do princípio da 

relatividade do contrato, aplicável diante do fato de que a realidade social não é 

estanque e as situações modificam-se vertiginosamente, devendo o próprio contrato 

acompanhar esse novo contexto social e econômico, buscando, sempre, a necessária 

igualdade entre os contratantes. Em suma, é viável a revisão das cláusulas 

absolutamente abusivas e que vão de encontro às normas do sistema protetivo do 

consumidor. O entendimento que vinha sendo reiteradamente defendido por este 

Julgador, a propósito, era até mesmo no sentido de conhecer de ofício, nas instâncias 

originárias, de nulidade que são expressamente reputadas como absolutas pela Lei, 

como forma de dar maior importância ao aspecto material, em detrimento ao aspecto 

formal. Esse, aliás, foi o entendimento esposado pela Ministra do Superior Tribunal de 

Justiça Nancy Andrighi na palestra proferida no Congresso Internacional 15 anos do 

Código de Defesa do Consumidor, em Gramado-RS, no dia 09 de setembro de 2005. Do 

referido discurso, vale transcrever o trecho que segue: Como é do conhecimento de 

todos, a regra geral é que uma cláusula de eleição introduzida em um contrato não 

submetido ao CDC estabelece a competência relativa do juízo eleito para decidir a 

matéria. Sendo assim, as regras dos arts. 112 e 113 do CPC, rigidamente interpretadas, 

apontam no sentido de que, nas hipóteses de propositura de demanda perante juízo 

diferente daquele estabelecido no contrato, este somente pode declinar de sua 

competência mediante a provocação da parte interessada. Essa matéria, inclusive, 

está pacificada em torno da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe 

que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Pois bem. Não 

obstante esse entendimento, ao analisar contratos que regulam relações de consumo, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acabou por se pacificar no sentido de 



mitigar essa regra. Assim, quando uma demanda de consumo é submetida ao juiz cuja 

competência foi estabelecida por contrato de adesão, se este entender abusiva a 

cláusula poderá, de ofício, reconhecer sua incompetência relativa. Esse entendimento 

está fundamentado justamente no fato de que as cláusulas abusivas são reputadas 

nulas de pleno direito pelo CDC. A correção desse raciocínio não tem sido posta em 

dúvida já há muito tempo no STJ. Não são poucos os julgados que acolhem essa 

interpretação. Pois bem. Se o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, 

considerou possível o reconhecimento, de ofício, da nulidade da cláusula de eleição de 

foro com base em sua abusividade, uma pergunta inevitavelmente se impõe: Por que 

assumir postura diversa com relação a todas as demais cláusulas abusivas que possam 

vir a ser inseridas nessa modalidade de contrato? Por que a nulidade da cláusula de 

eleição de foro pode ser reconhecida de ofício, e a nulidade da cláusula que cumula 

comissão de permanência e juros moratórios, por exemplo, não o pode? O 

entendimento tão bravamente defendido pela Ministra Nancy Andrigui foi por ela 

ressalvado quando do julgamento do Resp 1061530-RS, em 22 de outubro de 2008, 

sendo acompanhada, por fundamentos diversos, pelo Ministro Luis Felipe Salomão. 

Ocorre, no entanto, que os demais Ministros que compõem a 2ª Seção do STJ 

mantiveram-se firmes à tese de que os juízes de primeiro e segundo grau não estão 

autorizados a proceder à revisão de ofício de cláusulas contratuais, consolidando nesta 

direção a jurisprudência da Egrégia Corte. JUROS REMUNERATÓRIOS - No que pertine 

à aplicação dos juros remuneratórios em patamar superior ao percentual de 12% ao 

ano, revejo o posicionamento anteriormente adotado, em razão dos fundamentos 

esposados no julgamento do Resp 1061530-RS, pelo Egrégio Tribunal, em 22 de 

outubro de 2008, e passo a admitir como não abusiva a contratação de juros anuais 

quando fixados abaixo da taxa de mercado publicada pelo Banco Central do Brasil. 

Está consolidado, portanto, o entendimento de que as Instituições Financeiras não se 

sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura, como 

dispõe a Súmula 596 do STF. Adoto como razões de decidir as mesmas expendidas no 

acórdão paradigma, que estão colacionadas na página 11 até página 20 do Resp 

1061530, não havendo necessidade de transcrevê-las, por se tratar de julgado 

publicado e disponível. No caso em tela, o contrato contempla taxa de juros abaixo da 

taxa média de juros remuneratórios prevista pelo Banco Central para o período da 

contratação (maio/2008), de forma que não é abusiva. Cabe ressaltar que a taxa 

prevista no contrato é de 24,75% ao ano. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - O 

entendimento que vem sendo firmemente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

notadamente sua Segunda Seção, é no sentido de permitir a capitalização mensal de 

juros, por aplicar aos casos julgados a Medida Provisória 2.170/2001. Transcrevo 

julgado exemplificativo: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. MP 

2.170-36/2001. CONTRATO POSTERIOR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. 

PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 168/STJ. 1 - A Segunda Seção desta Corte, 

quando do julgamento do Recurso Especial 602.068/RS, entendeu ser cabível a 

capitalização dos juros em periodicidade mensal para os contratos celebrados a partir 

de 31 de março de 2000 - data da primitiva publicação do art. 5º da MP nº 1.963-

17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001-, desde que pactuada, como 

ocorre no caso em apreço. Incidência da súmula 168/STJ. 2 - Agravo regimental 

desprovido. (AgRg nos EREsp 911.070/DF, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2008, DJe 01/04/2008). Sempre revendo as razões 

de decidir, cheguei a entender que o artigo 591 do Código Civil, ao admitir a 

capitalização anual, deveria ser aplicado inclusive às Instituições Financeiras, em 

detrimento da Medida Provisória 2.170/2001, por ser específico e posterior a esta. 



Ocorre que o Egrégio Tribunal, quando do julgamento do Resp 1061530-RS, trata 

expressamente da inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do CCB. Assim, por todas as 

razões anteriormente expostas, adoto o entendimento jurisprudencial consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça para admitir a capitalização mensal de juros, quando 

expressamente pactuada. Por conclusão, nos negócios jurídicos bancários em geral, a 

exemplo dos contratos de cartão de crédito, planos de consórcio, financiamento com 

garantia de alienação fiduciária, arrendamento mercantil e compra e venda com 

reserva de domínio, é possível que se admita a capitalização de juros. Imprescindível, 

pois, estar contida expressamente no contrato a indicação sobre a incidência de 

capitalização com as especificações necessárias para informar ao mutuário de forma 

clara o conteúdo de sua obrigação. O fato de a Lei 10.931/04, em seu art. 28, inciso I, 

abrir a possibilidade explicitamente dessa pactuação em Cédulas de Crédito Bancário, 

como é o presente caso, não quer dizer que dispensa do cumprimento do dever de 

informação da instituição financeira. Percebe-se, entretanto, que no caso em tela há 

falha de informação no contrato em questão, direito básico do consumidor e dever do 

fornecedor do produto ou serviço durante toda a relação contratual, conforme 

preceitua o art. 6º, inc. III, do Código do Consumidor. Em comentário ao referido 

artigo, verberam Cláudia Lima marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno 

Miragem, in Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, pág. 149 e 150: Direito 

à informação e prinicípio da transparência: O princípio da transparência rege o 

momento pré-contratual, rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um 

simples elemento formal, afeta a essência do negócio, pois a informação repassada ou 

requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 33, 35, 46, 54), ou se falha 

representa a falha na qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20 e 35). 

Resumindo, como reflexos do princípio da transparência temos o novo dever de 

informar o consumidor. Direito à informação e cláusula abusiva: Da mesma forma, se é 

direito do consumidor ser informado (art. 6º, III), este deve ser cumprido pelo 

fornecedor e não fraudado (art. 1º do CDC). (...) Este dever de prestar informação não 

se restringe à fase pré-contratual, da publicidade, práticas comerciais ou oferta (arts. 

30, 31, 34, 35, 40 e 52), mas inclui o dever de informar através do contrato (arts. 46, 

48, 52 e 54) e de informar durante o transcorrer da relação (a contrario, art. 51, I, IV, 

XIII, c/c art. 6º, III), especialmente no momento da cobrança de dívida (a contrario, art. 

42, parágravo único, c/c art. 6º, III), (...) se não se sabe quanto pagar ou se houve erro 

na cobrança ou se está discutindo quanto pagar, necessita a informação clara e 

correta sobre a dívida e suas parcelas. Nestes momentos informar é mais do que 

cumprir com o dever anexo de informação – é cooperar e ter cuidado com o parceiro 

contratual, evitando danos morais e agindo com lealdade (pois é o fornecedor que 

detém a informação!) e boa-fé. Seguindo essa linha de raciocínio, a interpretação do 

contrato deve ser de forma mais favorável ao consumidor por ser a parte mais frágil na 

relação contratual. Como o contrato omite informações acerca da incidência da 

capitalização dos juros e de sua periodicidade (mensal, semestral ou anual) tenho por 

bem afastá-la. Importante ressaltar, ao final, que o valor indicado no contrato e 

tomado para análise da abusividade dos juros remuneratórios é o anual, mas o valor a 

ser adotado nos eventuais cálculos de liquidação de sentença deverá ser, sempre, o 

valor mensal definido pelo voto, a fim de evitar que esteja embutida a capitalização de 

juros aqui afastada. ENCARGOS MORATÓRIOS - No que se refere à cobrança de 

comissão de permanência, revejo o posicionamento anteriormente adotado, pois se 

consolidou o entendimento jurisprudencial, nos termos da Súmula 294 do STJ, que sua 

previsão contratual não é potestativa, ou seja, é admitida para o período de 

inadimplência, desde que calculada tendo como limite máximo a taxa de mercado 



apurada e publicada pelo Banco Central do Brasil e, obviamente, limitada à taxa 

expressa no contrato. No caso dos autos, verifica-se pelos encargos incidentes no 

período de inadimplência, que há previsão contratual da incidência de comissão de 

permanência ostentando abusividade, porque cumulada com a correção monetária e 

juros remuneratórios. O entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal é de que a 

referida cobrança é permitida após o vencimento da dívida, limitada à taxa média dos 

juros de mercado, mas não pode ser cumulada com a correção monetária e juros 

remuneratórios, que só podem ser cobrados no período da normalidade. Ademais, a 

comissão de permanência não pode ser acrescida dos encargos decorrentes da mora, 

como juros moratórios e a multa contratual, pois possui a mesma natureza destes 

encargos. Trata-se de entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça no informativo nº 402 a respeito do julgamento do recurso representativo de 

controvérsia que transcrevo: A Seção, ao julgar recursos representativos de 

controvérsia (art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ), conheceu parcialmente dos 

recursos especiais nos termos do voto da Min. Relatora e, por maioria, com relação à 

cobrança da comissão de permanência, deu-lhes provimento em maior extensão, 

adotando o voto do Min. João Otávio de Noronha. Reafirmou a Seção o entendimento 

jurisprudencial de ser é válida a cláusula que prevê a cobrança da comissão de 

permanência para o período de inadimplência desde que não cumulada com os juros 

moratórios, a multa moratória ou a correção monetária (Súms. ns. 30 e 296 do STJ). A 

comissão de permanência só é legal se calculada pela taxa média dos juros de 

mercado apurada pela Banco Central (Súm. n. 294/STJ). Ressaltou-se, ainda, que, em 

casos de abuso na cobrança da comissão de permanência, a aferição da sua legalidade 

há de ser feita diante do caso concreto pelo juiz, que irá analisar e verificar se a 

cláusula ajustada discrepa da taxa média de mercado, causando um injusto e pesado 

ônus ao consumidor. Note-se que o valor da comissão de permanência varia conforme 

a instituição bancária. Por isso, a Min. Relatora, vencida nesse ponto, votou pela 

nulidade da cláusula que estabelece a comissão de permanência, considerou a 

insegurança até quanto à sua definição; para ela, as taxas eram discrepantes e haveria 

falta de regulamentação relativa à sua composição, fato que, na sua opinião, 

ofenderia os princípios do CDC. Precedente citado: REsp 271.214-RS, DJ 4/8/2003. REsp 

1.058.114-RS e REsp 1.063.343-RS, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para 

acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgados em 12/8/2009. Desta forma, a 

estipulação da comissão de permanência é lícita, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e multa contratual. REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO E/OU COMPENSAÇÃO DE VALORES. A repetição é oportuna em caso de 

pagamento indevido, que pode se dar no plano objetivo ou subjetivo, sob o 

fundamento essencial da ausência de causa para pagamento, evitando o 

enriquecimento sem causa do credor e empobrecimento excessivo do devedor. 

Firmado o contrato de financiamento, o débito existe. No entanto, em face do 

afastamento dos excessos praticados pela instituição financeira, infligindo ao 

consumidor juros e encargos ora limitados, impõe-se a apuração quantum devido nos 

parâmetros do julgado. Em conseqüência, após a compensação, na forma do artigo 

369, do CCB, e na eventualidade de sobejar saldo em seu favor do consumidor, admito 

a repetição simples como decorrência lógica do julgado, afastada a previsão contida 

no parágrafo único do art. 42 do CDC. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ: 

Bancário e processual civil. Agravo no recurso especial. Revisional de contrato 

bancário. Capitalização de juros. Interpretação de cláusulas contratuais. Dissídio não 

comprovado. Ausência de similitude fática. Comissão de permanência. 

Descaracterização da mora. Compensação/repetição do indébito. - Inviável o reexame 



de cláusulas contratuais em sede de recurso especial. - Inviável o recurso especial pela 

alínea "c" quando não há similitude fática entre os arestos trazidos à colação. - É 

admitida a incidência da comissão de permanência, após o vencimento do débito, 

desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, correção monetária, 

juros moratórios, e/ou multa contratual. Precedentes. - A existência de abusividade 

dos encargos afasta a caracterização da mora. - Admite-se a repetição do indébito, 

independentemente da prova de que o pagamento tenha sido realizado por erro, com 

o objetivo de vedar o enriquecimento ilícito do banco em detrimento do devedor. 

Precedentes. Agravo no recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1062339/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 

03/11/2008) (grifou-se). Ainda a respeito da repetição do indébito, é salutar que se 

refira que não se aplica, neste caso, por se tratar de relação de consumo, a distribuição 

do ônus da prova na forma como estabelece o artigo 877 do CCB/2002 e 965 do 

CCB/1916. Destaco que, na eventualidade de sobejarem valores a repetir após a 

compensação, deve incidir sobre o saldo a ser restituído correção monetária pelo IGPM 

a partir do vencimento de cada parcela paga e juros legais a partir da citação. Por 

conclusão, é devida a repetição do indébito, mas na forma simples, devendo ser 

parcialmente provido o apelo do Autor, que a pretende em dobro. TAXA DE ABERTURA 

DE CRÉDITO - É abusiva a cobrança da taxa de abertura de crédito, porque tem como 

causa de sua incidência a simples concessão do crédito, não representando a prestação 

de um serviço ao cliente. Se o mutuante se socorre de meios para diminuir os riscos de 

sua atividade, deve arcar com os custos, já que de seu único interesse as informações 

sobre a vida pregressa do mutuário, como é o caso de consulta a cadastros restritivos 

de crédito. Além de atender interesse exclusivo do mutuante, essa cláusula contratual 

contraria o disposto no art. 46, parte final, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

não fornece ao mutuário todas as informações sobre sua finalidade e alcance. Por isso 

a cláusula que estabelece a cobrança de Taxa de Abertura de Crédito contraria o art. 

51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, de conseqüência, nula de pleno direito. 

TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO - É prática da instituição financeira que 

contraria o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor a de cobrança de tarifa 

pela emissão do boleto bancário para pagamento do débito. A instituição financeira na 

posição de credora tem o dever de fornecer o comprovante de quitação do débito, 

considerando que o mutuário, na condição de devedor tem direito a ela, conforme 

dispõe o art. 319 do Código Civil/2002 e art. 939 do Código Civil/1916. Com efeito, a 

emissão de qualquer carnê ou boleto para pagamento é obrigação do credor não 

devendo ensejar ônus algum ao devedor, já que os referidos dispositivos legais não 

trazem no seu bojo a condição de pagamento em dinheiro para ele receber o que lhe é 

de direito. Assim, considero nula essa previsão contratual, devendo ser excluída do 

débito. IOF - No que se refere à cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras, foi 

instituído pela Lei 5.143/1966 e regulamentado pelo Decreto 2.219/1997, que incide 

sobre as operações de crédito e seguro realizadas por instituições financeiras e 

seguradoras e tem como fato gerador, para ficar no caso, a entrega do valor tomado 

na operação de crédito (art. 1º da referida e inciso I, da referida lei). Segundo dispõe o 

Decreto em seus arts. 4º e 5º, o contribuinte é o tomador de empréstimo e a 

responsabilidade do pagamento é da instituição financeira que efetua a operação de 

crédito, recolhendo-o ao Tesouro Nacional. Assim, quanto ao sujeito passivo, dúvida 

não há de que é o mutuário. O que não está correto e merece a intervenção do 

judiciário, é a forma de cobrança do imposto, que tem seu momento preceituado no 

art. 10, inc. VII e parágrafo único, do Decreto 2.219/1997, assim dispondo: Art. 10. O 

IOF será cobrado: VII - na data da entrega dos recursos à disposição do interessado (...) 



Parágrafo único. O IOF deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o terceiro dia útil da 

semana subseqüente à de sua cobrança (Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995, art. 83, 

inciso II, alínea ‘b’). Ocorre que a instituição financeira faz incidir o IOF sobre as 

parcelas do financiamento, residindo aí a vantagem excessiva, pois ao valor cobrado a 

esse título vêm agregados os demais encargos contratuais, contrariando assim o art. 

51, IV, do CDC. CADASTROS DE INADIMPLENTES E PROTESTO DE TÍTULO - Pelo 

estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, os dados referentes à vida creditícia 

pregressa de qualquer cidadão devem ser o mais condizente com a realidade, 

preservando-o de eventuais excessos que possam ser cometidos pelo credor. Da 

mesma forma, o protesto de qualquer título de crédito, em casos como o que se 

apresenta agora ao exame deste órgão fracionário, em que o emitente é pessoa física, 

visa, essencialmente, a determinar a mora do devedor e também deve seguir o mais 

rígido paralelo com a realidade Não obstante essas premissas, alio-me ao consolidado 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça que decidiu que, para que seja impedida 

a Instituição Financeira de registrar o nome do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito, bem assim mandar protestar títulos de crédito derivados do contrato, é 

necessária a presença concomitante de três elementos: a) que haja ação proposta pelo 

devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva 

demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do 

bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do 

Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, 

deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao 

prudente arbítrio do magistrado (REsp Paradigma 1.061.530). No presente caso, 

percebe-se que as condições para a concessão das liminares pretendidas pelo 

consumidor estão presentes, especialmente porque verificadas as abusividades 

anteriormente mencionadas, nos encargos contratados para a normalidade . Fica, 

entretanto, a manutenção dessas liminares condicionada ao pagamento das parcelas 

nos moldes aqui definidos, tendo em vista jurisprudência assente do Egrégio Tribunal e 

deste Tribunal de Justiça, a um, para evitar que o consumidor seja ainda mais onerado, 

com a cumulação das parcelas a serem pagas ao final e, a dois, para que demonstre a 

sua boa-fé contratual e a sua intenção de adimplir sua obrigação. MANUTENÇÃO NA 

POSSE DO BEM - Revendo meu posicionamento e adaptando-o ao entendimento 

jurisprudencial consolidado no Recurso Especial paradigma 1.061.530, tenho que 

somente é possível ao consumidor manter-se na posse do bem alienado mediante 

depósitos judiciais das parcelas em valor recalculado, quando houver abusividade, ou 

no valor das parcelas contratadas, quando não verificada a abusividade nos encargos 

previstos para a normalidade. Assim sendo, deve a manutenção na posse ficar 

condicionada ao pagamento destes valores, até como forma de evitar que, 

posteriormente, o consumidor venha a se deparar com uma dívida em valor ainda 

maior, a ser paga a vista. Por tudo isso, no caso em tela, tendo em vista a existência de 

encargos contratuais abusivos no período da normalidade, é de ser deferida a liminar 

de manutenção do consumidor na posse do bem dado em garantia de alienação 

fiduciária, desde que cumprida a condição do depósito das parcelas em valor 

recalculado nos moldes definidos nessa decisão, demonstrando assim a sua boa-fé e a 

sua vontade de adimplir o contrato. DEPÓSITO DAS PARCELAS - Na esteira do 

entendimento acima, é decorrência lógica que o depósito das parcelas contratuais não 

somente deve ser autorizado como é condição para a manutenção das liminares. Isto 

porque essa prática evidencia a boa-fé do devedor, assim como a sua vontade de 

adimplir o contrato financiado. O tema já mereceu atenção do Centro de Estudos de 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que concluiu ser cabível o depósito 



de prestações, no curso de ações revisionais ou declaratórias, atinentes à redefinição 

de débitos ou da própria figura jurídica, referentemente a contratos de arrendamento 

mercantil (Conclusão nº 13). Ressalvo ainda que, verificada a abusividade na cobrança 

da capitalização, que não está expressamente pactuada, os valores não podem 

ultrapassar a taxa média divulgada pelo BACEN para o período do contrato (no caso, 

30,61% ao ano). Verificada a abusividade na cobrança de TAC e TEC, estas também 

devem ser expurgadas do valor das parcelas mensais, nos termos desta decisão. 

DISPOSITIVO - Por todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo, para determinar: 

a) Vedação da capitalização, em qualquer periodicidade; b) Manutenção da comissão 

de permanência contratada, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo 

BACEN, e limitada à taxa do contrato, vedando os demais encargos previstos para o 

período de inadimplência; c) Repetição do indébito e sua compensação com os débitos 

do apelante, se após a apuração em liquidação de sentença, sobejar saldo em favor do 

devedor, com correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de cada parcela 

paga e juros legais a partir da citação. d) Afastamento da taxa de abertura de crédito; 

e) Afastamento da tarifa de emissão de boleto bancário; f) Afastamento da forma de 

cobrança do IOF; g) Abstenção de enviar à protesto os títulos de crédito; h) Abstenção 

por parte do Banco, de registrar o nome do Autor em cadastro de proteção ao crédito, 

ou caso já efetuado o registro, seu imediato cancelamento; manter o financiado na 

posse do bem, condicionando as liminares aos depósitos do valor das parcelas nos 

moldes definidos nesta decisão. HONORÁRIOS - Diante da reforma operada na 

sentença, determino a redistribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 30% ao 

encargo do autor e 70% ao encargo do réu, ficando vedada a compensação da verba 

honorária, com fundamento no art. 99, § 1º, da Lei nº 4.215/63 – Estatuto da Ordem 

dos Advogados do Brasil - assim como pelo que dispõe o atual Estatuto, em seu artigo 

23 da Lei 8.906/94. Suspensa a exigibilidade por parte da autora, em razão do 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita. É o voto. Des. José Luiz Reis de Azambuja 

(REVISOR). Ressalvo o entendimento de que na hipótese de sucumbência recíproca, a 

compensação dos honorários advocatícios e das despesas processuais, ainda que uma 

das partes goze do benefício da assistência judiciária gratuita, mais do que 

remansosamente acolhida na jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores (súmula 

306 STJ), é determinação legal contida no caput do artigo 21 do CPC. Desa. Katia 

Elenise Oliveira da Silva - De acordo com o(a) Relator(a). DES. DORVAL BRAULIO 

MARQUES - Presidente - Apelação Cível nº 70031180839, Comarca de Passo Fundo: 

"DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME ." Julgador(a) de 1º Grau: 

CLOVIS GUIMARAES DE SOUZA 

 

363. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL E CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ART. 535 DO CPC. 

OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. ART. 46 DO CDC. CONHECIMENTO PRÉVIO DAS CONDIÇÕES DO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. OCORRÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA. SÚMULA N. 7/STJ. 

FINANCIAMENTO CONTRAÍDO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA EMPRESA 

FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS. DIREITO SUBJETIVO DO 

CONSUMIDOR DE BUSCAR A TUTELA CONSUMERISTA CONTRA O BANCO, PORÉM, APENAS EM 

RELAÇÃO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há omissão no 

acórdão recorrido relacionada ao art. 46 do CDC, porquanto, enfrentando o tema, a Corte de 

origem esclareceu que o recorrente teve prévio conhecimento das condições do contrato de 

financiamento. 2. Rever a conclusão da Corte de origem no sentido de aferir se houve, ou não, o 

prévio conhecimento do consumidor das condições do financiamento, implicaria rever matéria 

fático-probatória em sede de Recurso Especial (Súmula n. 7/STJ). 3. O consumidor tem direito 



subjetivo de buscar a tutela jurisdicional amparado pela Lei consumerista contra o banco, 

porém, apenas em relação a questões envolvendo o contrato de financiamento, tendo em vista 

a natureza diversa das relações contratuais entre o contrato de compra e venda e o contrato de 

financiamento. 4. No caso dos autos, a instituição financeira não é parte legítima para figurar 

no pólo passivo da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo consumidor porque busca discutir 

apenas a relação jurídica decorrente do contrato de compra e venda, sem qualquer relação com 

o contrato de financiamento. 5. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.109.177; Proc. 

2008/0279527-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; Julg. 09/02/2010; DJE 

01/03/2010) 

 

364. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO ROL DOS 

INADIMPLENTES. DANO MORAL EVIDENCIADO, CONSTITUINDO FATO NOTÓRIO QUE DISPENSA 

PROVA. CULPA DA REQUERIDA TELESP COMPROVADA. CONFIGURADO O DEVER DE INDENIZAR. 

AUSÊNCIA DE CULPA DA REQUERIDA SERASA QUE CUMPRIU O DISPOSTO NO ARTIGO 46, § 2º 

DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. O dano moral decorrente do envio 

indevido do nome do autor para cadastro de inadimplentes é fato notório que dispensa a prova 

dos danos causados. Não há condenação da SERASA, tendo em vista o cumprimento do 

disposto no artigo 46, § 2º do CDC. Reforma-se a r. Sentença para fixar a indenização por-danos 

morais em dez salários mínimos (R$-465,00 X 10 = R$-4.650,00),. Conforme precedentes desta 

E. 35a Câmara de Direito Privado, valor corrigido a parte deste momento. Recurso parcialmente 

provido, V.u. -. (TJSP; APL 992.05.019904-7; Ac. 4248793; Ribeirão Preto; Trigésima Quinta 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Manoel Justino Bezerra Filho; Julg. 14/12/2009; DJESP 

22/01/2010) 

 

365. CONTRATO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CARTEIRA HIPOTECÁRIA. INCIDÊNCIA DO CDC (STJ, 

SÚMULA 297). INAPLICAÇÃO DAS NORMAS DO SFH (LEI Nº 4.380/64, RESSALVA DO ART. 39). 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CPC, ARTS. 585, III, 586, E LEI Nº 5.741/71, ART. 1º). 

REAJUSTAMENTO DO SALDO DEVEDOR LIVREMENTE CONVENCIONADO PELA TR, ÍNDICE 

REGEDOR DA ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. ADMISSIBILIDADE. 

PRECEDENTES DO STF E STJ. Validade do sistema de amortização pela Tabela Price adotado (o 

reajuste precedendo o abatimento), invislumbrando-se anatocismo, bem como da taxa de juros 

remuneratórios livremente pactuada, inaplicável a Lei de Usura às instituições financeiras (STF, 

Súmula nº 596 e vinculante 7). Ausência de ofensa aos arts. 46 e 52 do CDC. Cerceamento de 

defesa inocorrente, madura a causa ao antecipado julgamento pela prova documental 

constante dos autos, prescindível a pericial. Recurso improvido. (TJSP; APL 991.08.082251-8; Ac. 

4248130; São Paulo; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Thiers Fernandes 

Lobo; Julg. 02/12/2009; DJESP 15/01/2010) 

 

 

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor. 

Julgados 

366. RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE VENDA E COMPRA A 

PRAZO DE UNIDADE HABITACIONAL. COOPERATIVA SERRA DO JAIRÉ. PRELIMINAR DE 

NULIDADE SUSCITADA PELA RÉ-RECONVINTE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA 

DE APRECIAJ; DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PEPELAL. INSUBSISTÊNCIA. A ROBUSTEZA 

DAS PROVAS COKJÍDAS AOS AUTOS INDICA QUE A AÇÃO PRINCIOZFL OBSERVOU 



RIGOROSAMENTE OS PRINCÍPIOS DA AMGLA DEFESA, DA LEGALIDADE E DO CONTRADITÓRIO 

PREÍCONIZADOA- CONSTITUIÇÃO FEDERAL A CONFERIR TOTALSEGITITFÍÍDADE JULGADO NA 

PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE. CONTRATO DE VENDA E COMPRA A PRAZP^DE7UNIDADE HABITACIONAL. 

COOPERATIVA SERCAR^ D6 JAIRÉ. HIPÓTESE DÊ INADIMPLÊNCIA DP^ CORNPJÁCLOR NÃO 

CARACTERIZADA. A HIGIDEZ DAS PROVAS LEÓLIGIDAS AOS AUTOS INDICA QUE A RÉ-

RECONVINTE CUMPRIU INTEGRALMENTE COM AS PRESTAÇÕES PACTUADAS DO IMÓVEL SUB 

JUDICE. INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MORMENTE SE 

TRATAR DE RELAÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS POR PARTE DE PESSOA JURÍDICA 

ATUANTE NO RAMO EMPRESARIAL. IN CASU, CONSTATA-SE, ICTU OCULI, QUE AS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS NÃO DELIMITARAM DE FORMA CLARA E PRECISA O NÚMERO DE PARCELAS 

AVENÇADAS NO FINANCIAMENTO. OMISSÃO OU ERRO DE INTERPRETAÇÃO QUE NÃO PODE 

PREJUDICAR O CONSUMIDOR. EXEGESE DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. Confrontando-se a planilha de valores acostados às fls. 11/14 com o único 

documento que descreve a forma de pagamento pormenorizado às fls. 104 e não impugnado 

pela autora, indica que houve a quitação do contrato -Sentença de procedência do pedido 

vestibular e de improcedência da reconvenção. Recurso provido neste tópico para julgar 

improcedente a ação. Rescisão Contratual e Reintegração de Posse -Contrato de Venda e 

Compra a Prazo de Unidade Habitacional. Cooperativa Serra do Jairé -Reconvenção. Cobrança 

de débito inexistente -Pretensão de incidência do artigo 940 do Código Civil -Descabimento. 

Hipótese que não ficou caracterizada a má-fé, dolo ou malícia, e também porque o^ 

consumidor não pagou a autora em excesso para-ier ) direito à repetição em dobro do indébito 

(§ únrlco do / artigo 42 do CDC). Sentença de proceérencia do pedido vestibular e de 

improcedência da j»éconyeciç. Recurso improvido neste tópico parála&nfifmar/j improcedência 

da reconvenção. (TJSP; APL 994.05.075069-2; Ac. 4348184; São Paulo; Quinta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Oscarlino Moeller; Julg. 03/03/2010; DJESP 23/03/2010). A apólice de 

seguro prevê expressamente o pagamento da quantia de R$ 39.550,35 tanto para a hipótese de 

invalidez total quanto parcial, bastando que a moléstia tenha caráter permanente. Não consta 

de tal documento qualquer restrição quanto à indenização, inexistindo menção à aplicação da 

Tabela da SUSEP. Assim, em observância aos artigos 47 e 54, §§ 3o e 4o, do C.D.C., que regem a 

matéria, a indenização deve corresponder ao total do capital segurado. Era de rigor, portanto, a 

procedência da ação, condenando-se a apelante ao pagamento da diferença entre a quantia 

prevista na apólice e aquela efetivamente paga. Recurso improvido. (TJSP; APL 992.07.052049-

5; Ac. 4339792; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes 

Varjão; Julg. 22/02/2010; DJESP 23/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 

992.07.052049-5, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTANDER BRASIL 

SEGUROS S/A sendo apelado MARIA DO CARMO DA SILVA. ACORDAM, em 34a Câmara 

de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. V. U.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão. O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores GOMES VARJÃO (Presidente), IRINEU PEDROTTI E NESTOR DUARTE. 

São Paulo,22 de fevereiro de 2010. GOMES VARJAO, PRESIDENTE E RELATOR. VOTO N° 

13.690. A apólice de seguro prevê expressamente o pagamento da quantia de R$ 

39.550,35 tanto para a hipótese de invalidez total quanto parcial, bastando que a 

moléstia tenha caráter permanente. Não consta de tal documento qualquer restrição 

quanto à indenização, inexistindo menção à aplicação da Tabela da SUSEP. Assim, em 

observância aos artigos 47 e 54, §§ 3o e 4o, do C.D.C., que regem a matéria, a 



indenização deve corresponder ao total do capital segurado. Era de rigor, portanto, a 

procedência da ação, condenando-se a apelante ao pagamento da diferença entre a 

quantia prevista na apólice e aquela efetivamente paga. Recurso improvido. A r. 

sentença de fls. 55/58, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação de cobrança 

decorrente de seguro de vida e acidentes pessoais, condenando a ré a pagar à autora a 

importância de R$ 25.774,85, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora 

de 1% ao mês desde 18 de outubro de 2005. Apela a ré (fls. 60/67). Sustenta que a 

verificação do grau de invalidez da autora foi feita por pessoa idônea e capacitada 

para tal fim. Aduz que o valor do sinistro depende do grau de acometimento do 

segurado, o qual somente é constatado após a realização de perícia pela seguradora, o 

que ocorreu no presente caso. Assevera que a invalidez da requerente é de 35% de 

acordo com a Tabela da SUSEP, razão pela qual não faz jus ao pagamento de qualquer 

diferença. Alega que a notificação juntada pela autora não contém protocolo de 

recebimento, não podendo ser considerada como prova. Por isso, requer a reforma da 

r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente. Recurso não contrariado. É 

o relatório. As partes celebraram contrato de seguro de vida em grupo e acidentes 

pessoais, prevendo cobertura para as hipóteses de morte acidental e invalidez 

permanente total ou parcial por doença (fls. 07). Na inicial, a apelada alega que, no dia 

04 de fevereiro de 2005, sofreu uma queda, que lhe causou fraturas no úmero do braço 

esquerdo, tendo sido hospitalizada. Aduz que lhe foi colocada prótese, sem sucesso, 

ocasionando limitação dos movimentos do braço. Assevera que a apelante, adotando a 

Tabela da SUSEP, lhe pagou a quantia de R$ 13.775,50, que corresponde a apenas 35% 

do capital segurado. Pleiteia, assim, o pagamento da diferença. A recorrente, na 

contestação, sustentou que a invalidez da autora é parcial. Aduziu que, diante disso, a 

indenização não pode corresponder ao valor total previsto na apólice, devendo ser 

calculada de acordo com o grau de acometimento da segurada. Não procedem, 

contudo, as alegações da apelante. A apólice de fls. 07, no campo "Cobertura", prevê, 

expressamente que a indenização seria de R$ 35.000,00 nas hipóteses de morte 

acidental e de invalidez permanente total ou parcial por doença. Referida indenização 

foi majorada para R$ 39.550,35, consoante correspondência enviada pela apelante ao 

apelado em novembro de 2004 (fls. 08). Ficou incontroverso nos autos que a recorrida 

é portadora de invalidez permanente parcial. Tal fato, ademais, foi comprovado pelo 

documento de fls. 10, emitido pela recorrente, segundo o qual, após perícia realizada 

pela seguradora, constatou-se que a apelada perdeu a funcionalidade do membro 

superior esquerdo em 50%. Como bem observou o magistrado sentenciante, não 

consta da apólice qualquer limitação quanto à indenização, inexistindo indicação de 

aplicação da tabela da SUSEP. Ao revés, consoante mencionado, a apólice prevê 

expressamente o pagamento da importância de R$ 39.550,35 tanto para a hipótese de 

invalidez total quanto parcial, bastando que se trate de moléstia permanente. Cumpre 

observar que se trata de contrato de adesão, cujas cláusulas são pré-estabelecidas 

pela seguradora, ora recorrente. E, de acordo com o artigo 54, parágrafos 3o e 4o, do 

Código de Defesa do Consumidor, que rege a matéria, tais contratos devem ser 

redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos, de modo a facilitar sua 

compreensão pelo consumidor, sendo que as cláusulas que implicarem limitação do 

direito deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata compreensão. No 

presente caso, no entanto, não consta da apólice qualquer restrição, conforme já 

assinalado. Assim, a indenização deve corresponder ao montante total previsto na 

apólice, mormente porque, havendo dúvida, as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47, do 

supramencionado diploma legal. Era de rigor, portanto, a procedência da ação, 



condenando-se a apelante ao pagamento da diferença entre a importância prevista na 

apólice e aquela que foi efetivamente paga. Ante o exposto, nego provimento ao 

recurso. É meu voto. Des. Gomes Varjão, Relator. 

 

367. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL. CLÁUSULA LIMITATIVA QUANTO AO NÚMERO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. 

ABUSIVIDADE CONFIGURADA. O contrato de adesão deve ser interpretado em benefício do 

consumidor, como determina o artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Indenização por 

dano mora L corretamente estabelecida. Recurso desprovido. (TJRJ; Rec. 2009.001.32236; 

Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo; Julg. 16/03/2009; 

DORJ 22/03/2010; Pág. 159) 

 

368. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E 

MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. ART. 47. A comissão de permanência é devida após 

o vencimento da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que não cumulada com 

correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, calculada à taxa média de 

mercado, limitada, contudo, à taxa dos juros remuneratórios contratada. Considerando que 

houve a cumulação ilegal de comissão de permanência com juros de mora e multa e, 

considerando ainda, que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, deve ser mantida a cobrança de 

comissão de permanência, limitada ao valor dos juros remuneratórios que foram contratados, 

extirpando-se os juros de mora de 1% ao mês e a multa. (TJMG; APCV 1.0024.07.784596-

4/0011; Belo Horizonte; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 09/02/2010; 

DJEMG 12/03/2010) 

 

369. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO RETIDO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA. PREVIDÊNCIA 

PRIVADA. AUXÍLIO CONCEDIDO POR CONVENÇÃO COLETIVA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. 

INATIVOS. EQUIPARAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE. CABIMENTO. Apesar de ter a 

Emenda Constitucional nº 45/04 conferido competência à justiça do trabalho para processar e 

julgar ações originadas das relações de trabalho, alterando a redação do inciso I do artigo 114 

da Constituição da República, acrescentando o inciso IX, abrangendo outras controvérsias nos 

termos da Lei, o caso em espécie não se inclui nestas hipóteses, discutindo-se aqui a 

possibilidade de extensão aos inativos, do benefício auxílio cesta-alimentação concedido aos 

atuais funcionários do apelado, com base nos regulamentos da previdência privada, firmados 

entre as partes, não dizendo respeito ao contrato de trabalho ou relação empregatícia 

originada da citada instituição financeira, patrocinadora do fundo previdenciário. - A Lei 

trabalhista dotou explicitamente tais verbas com caráter salarial justamente com o intuito de 

garantir ao trabalhador que fossem estas verbas tratadas pelo que efetivamente são: 

Acréscimos salariais. Corroborar entendimento de que o aumento realizado através de 

gratificações e abonos não consistem em efetivos reajustes é transigir com a lógica destas 

normas. Quer o réu que estes reajustes indiretos sejam interpretados como ganhos reais. No 

entanto, como dito, o 'regulamento do plano geral' não é claro quanto a abrangência da 

elástica denominação, devendo a verba pleiteada ser interpretada segundo determinam os art. 

423, do CC, e art. 47, do CDC. (TJMG; APCV 1.0145.09.531330-3/0011; Juiz de Fora; Décima 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Batista de Abreu; Julg. 10/02/2010; DJEMG 05/03/2010) 

 

a. Integra Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.09.531330-3/001(1); Juiz de Fora; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Batista de Abreu; Julg. 10/02/2010; DJEMG 05/03/2010). 

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - AGRAVO RETIDO - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA 

- PREVIDÊNCIA PRIVADA - AUXÍLIO CONCEDIDO POR CONVENÇÃO COLETIVA - VERBA 



DE NATUREZA SALARIAL - INATIVOS - EQUIPARAÇÃO AOS TRABALHADORES EM 

ATIVIDADE - CABIMENTO. - Apesar de ter a Emenda Constitucional nº 45/04 conferido 

competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar ações originadas das 

relações de trabalho, alterando a redação do inciso I do artigo 114 da Constituição da 

República, acrescentando o inciso IX, abrangendo outras controvérsias nos termos da 

lei, o caso em espécie não se inclui nestas hipóteses, discutindo-se aqui a possibilidade 

de extensão aos inativos, do benefício auxílio cesta-alimentação concedido aos atuais 

funcionários do apelado, com base nos regulamentos da previdência privada, firmados 

entre as partes, não dizendo respeito ao contrato de trabalho ou relação empregatícia 

originada da citada instituição financeira, patrocinadora do fundo previdenciário. - A 

lei trabalhista dotou explicitamente tais verbas com caráter salarial justamente com o 

intuito de garantir ao trabalhador que fossem estas verbas tratadas pelo que 

efetivamente são: acréscimos salariais. Corroborar entendimento de que o aumento 

realizado através de gratificações e abonos não consistem em efetivos reajustes é 

transigir com a lógica destas normas. Quer o réu que estes reajustes indiretos sejam 

interpretados como ganhos reais. No entanto, como dito, o 'Regulamento do Plano 

Geral' não é claro quanto a abrangência da elástica denominação, devendo a verba 

pleiteada ser interpretada segundo determinam os art. 423, do CC, e art. 47, do CDC. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.09.531330-3/001 - COMARCA DE JUIZ DE FORA - 

APELANTE(S): BRADESCO VIDA PREVIDENCIA S/A - APELADO(A)(S): JAYME DE OLIVEIRA 

- RELATOR: EXMO. SR. DES. BATISTA DE ABREU. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 

Presidência do Desembargador BATISTA DE ABREU , incorporando neste o relatório de 

fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade 

de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E A APELAÇÃO. Belo 

Horizonte, 10 de fevereiro de 2010. DES. BATISTA DE ABREU – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. BATISTA DE ABREU: VOTO - Jayme de Oliveira ajuizou 

'Ação de Cobrança' em desfavor de Bradesco Vida Previdência S.A. alegando que é 

funcionário aposentado do extinto Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - 

Credireal, e nesta condição percebe a complementação de aposentadoria denominada 

'Benefício CrediPrev'; que referida complementação, em razão da assunção do antigo 

Credireal vem sendo paga pelo réu; que a complementação de aposentadoria paga 

deveria reger-se pelo denominado 'Regulamento do Plano Geral', que preconiza em 

seu artigo 27 que, os benefícios de renda continuada serão corrigidos nas mesmas 

épocas e proporções em que for concedido reajuste coletivo de salários à categoria a 

que pertence ou pertencia o respectivo participante, excluídos os ganhos reais e a 

produtividade; que o réu não vem aplicando a complementação de aposentadoria o 

reajuste integral conferido aos bancários em atividade; que não vem repassando a ele 

a verba denominada 'Auxílio Cesta-Alimentação'. Não concordando com tal restrição, 

requereu o autor a procedência do pedido para que o réu seja condenado a repassar a 

verba denominada 'auxilio cesta-alimentação' sempre que prevista nas convenções 

coletivas de trabalho firmadas pela categoria dos bancários bem como ao pagamento 

da parcela especificada, pelos últimos cinco anos. Devidamente citado, o réu 

apresentou contestação nas fls. 175/208. Alegou em sua defesa, preliminarmente, a 

incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do 

feito, devendo, segundo ele, os autos serem remetidos para a Justiça Especializada do 

Trabalho. Quanto ao mérito propriamente dito, afirmou, em síntese, que o 'Auxilio 

Cesta - Alimentação'não tem natureza salarial; que o pagamento do 'Auxilio Cesta - 

Alimentação' é in natura, pois a entrega de tíquetes ou cartão magnético não retira a 

característica dessa forma de pagamento; que o pagamento de 'Auxilio Cesta - 



Alimentação' apenas aos trabalhadores em atividade não ofende o principio da 

isonomia ou paridade devido aos trabalhadores aposentados; que a norma é expressa 

quanto a exclusão de ganhos reais e de produtividade; que a parte autora tem direito a 

reajuste na mesma proporção do reajuste do salário percebido pelos ativos, porém a 

norma é expressa quanto à exclusão de ganhos reais, entendendo-se como tal, as 

conquistas da categoria a serem acrescidas ao salário ou remuneração até então 

existente; inexiste o dever contratual da contestante de pagar ao autor o referido 

auxílio. Discorreu sobre o equilíbrio atuarial e sobre o princípio da segurança jurídica. 

Pugnou para que, caso condenado, sejam os juros de mora aplicados a partir da 

citação. Requereu ao final, que as preliminares fossem acolhidas, ou então, que o 

pedido inicial fosse julgado improcedente. Nas fls. 233, em saneador, as preliminares 

foram analisadas pelo douto juiz monocrático e afastadas. Em sentença proferida nas 

fls. 253/261, a preliminar arguida foi afastada e o pedido julgado procedente, para 

'condenar a suplicada a repassar à parte autora a verba denominada 'auxilio cesta 

alimentação', sempre que prevista em convenções coletivas de trabalho firmadas pela 

categoria dos bancários, bem como ao pagamento dos valores devidos, não 

repassados, desde 28.04.2004, já respeitada a prescrição qüinqüenal (...).'(fls.260). 

Fundamentou o douto juiz singular que ' (...) uma vez que o auxilio cesta alimentação 

não constitui prestação paga in natura e tampouco encontra vinculação ao PAT, 

patente a natureza salarial do beneficio, impõe-se o reconhecimento de que o mesmo 

deve integrar a complementação da aposentadoria.' (fls.260). Nas fls.263/270, o réu 

interpõe agravo retido, alegando que a competência para dirimir conflitos que 

envolvem relação de trabalho é exclusiva da justiça especializada do trabalho, já que é 

impossível apreciar a questão relacionada à atualização do beneficio sem adentrar na 

relação de emprego dos funcionários em atividade, sobretudo no que pertine à 

convenção coletiva da categoria dos bancários. Inconformado com a decisão de 

fls.253/261, o réu interpõe apelação (fls. 271/293) requerendo, preliminarmente, que 

seja conhecido e provido o agravo retido interposto. No mérito, aduz que o 'Auxilio 

Cesta - Alimentação' não tem natureza salarial; que está claro na convenção coletiva 

que tanto o auxilio refeição, quanto o 'Auxilio Cesta - Alimentação' são verbas não 

salariais; que o 'Auxilio Cesta - Alimentação' é pago por meio de 4 tíquetes, repassado 

ao longo do mês, juntamente com o 'Auxilio Refeição', o que ratifica a assertiva de que 

ambas as verbas destinam-se às necessidades alimentícias dos trabalhadores que 

estão em atividade; que o pagamento in natura se contrapõe aquele realizado em 

pecúnia; que o pagamento de 'Auxilio Cesta - Alimentação' apenas aos trabalhadores 

em atividade não ofende o principio da isonomia ou paridade devido aos trabalhadores 

aposentados, pois não estarão os primeiros sendo contemplados com verbas 

remuneratórias, mas sim indenizatórias. Pugnou, na eventualidade de se entender pela 

manutenção da condenação ao pagamento do 'Auxilio Cesta - Alimentação', o termo 

inicial da atualização monetária se conte a partir do ajuizamento da ação. Pugna pelo 

provimento do recurso e a reforma da sentença monocrática. Contra-razões nas fls. 

296. PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO (fls. 263/270). Como visto, suscita a apelante, 

preliminarmente, através do Agravo Retido (fls. 263/270) interposto contra a decisão 

que saneou o processo (fls.213), a incompetência da Justiça Comum, para o 

processamento e julgamento do feito, pois, segundo ela, a verba auxílio cesta-

alimentação está necessariamente relacionada ao contrato de trabalho, não sendo 

possível a interpretação de sua natureza jurídica de forma isolada da relação 

empregatícia. Em que pese os fortes argumentos apresentados, refletindo sobre o 

tema chaga-se a conclusão que, na verdade, a Justiça Comum é a justiça competente 

para o julgamento da presente Ação. Apesar de ter a Emenda Constitucional nº 45/04 



conferido competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar ações originadas 

das relações de trabalho, alterando a redação do inciso I do artigo 114 da Constituição 

da República, acrescentando o inciso IX, abrangendo outras controvérsias nos termos 

da lei, o caso em espécie não se inclui nestas hipóteses, discutindo-se aqui a 

possibilidade de extensão aos inativos, do benefício auxílio cesta alimentação 

concedido aos atuais funcionários da apelante, com base nos regulamentos da 

previdência privada, firmados entre as partes, não dizendo respeito ao contrato de 

trabalho ou relação empregatícia originada da citada instituição financeira, 

patrocinadora do fundo previdenciário. Neste sentido, inclusive, já se manifestou o 

Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 'CIVIL E PROCESSUAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO. ABONO 

ÚNICO. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPETÊNCIA PELA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. INCABÍVEL. DEMANDA QUE NÃO TRATA DE RELAÇÃO 

TRABALHISTA. NATUREZA CIVIL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A modificação ocorrida com a Emenda 

Constitucional nº 45, de 31.12.2004, diz respeito às demandas que versem sobre 

indenização por danos morais em virtude de acidente de trabalho ou doença 

profissional, enquanto o presente caso trata de contrato celebrado entre as partes de 

caráter civil...' 1 Tal é o caso dos autos, em que a lide versa sobre matéria relativa ao 

benefício de aposentadoria privada, de cunho eminentemente civil, tratando-se da 

implementação do benefício aposentadoria complementar, o que faz rejeitar as 

articulações de incompetência absoluta da Justiça Comum. Isto posto, impõe-se a 

improcedência do Agravo Retido. MÉRITO - Cuidam os autos de ação de cobrança que 

visa estender ao autor, funcionário aposentado do extinto Banco Credireal, o 

denominado 'Auxílio Cesta-Alimentação' concedido aos funcionários ativos, 

sustentando que, em função da complementação de aposentadoria que lhe é paga, 

tem direito aos reajustes coletivos de salários concedidos à categoria a qual pertencia. 

Atesta o autor que a requerida não lhe repassa o referido acréscimo por realizar 

interpretação equivocada do art. 27 do 'Regulamento do Plano Geral'. Assim, 

enquanto a ré interpreta tal verba como 'ganho real', que é expressamente excluído no 

referido artigo, o autor argumenta que a verba tem nítido caráter salarial, 

constituindo-se em reajuste indireto de salário. O juiz monocrático por sua vez, 

entendeu que o autor faz jus ao benefício tendo em vista a sua natureza salarial. Razão 

assiste ao autor, ora apelado. Tratando a verba ora pleiteada de remuneração 

habitual mensal, concedida de forma desvinculada dos números de dias efetivamente 

trabalhados, tem-se que, principalmente, em face do art. 457, § 1º, e 458, da CLT, que 

estabelecem de maneira induvidosa o caráter salarial das gratificações ajustadas e 

abonos pagos pelo empregador, ressaltando que se considera salário a alimentação 

fornecida pelo empregador por força de contrato ou costume, resta inafastável seu 

cunho salarial. A lei trabalhista dotou explicitamente tais verbas com caráter salarial 

justamente com o intuito de garantir ao trabalhador que fossem estas verbas tratadas 

pelo que efetivamente são: acréscimos salariais. Corroborar entendimento de que o 

aumento realizado através de gratificações e abonos não consistem em efetivos 

reajustes é transigir com a lógica destas normas. Quer o réu que estes reajustes 

indiretos sejam interpretados como ganhos reais. No entanto, como dito, o 

'Regulamento do Plano Geral' não é claro quanto a abrangência da elástica 

denominação, devendo a verba pleiteada ser interpretada segundo determinam os art. 

423, do CC, e art. 47, do CDC. Outrossim, não provou a apelante que o 'Auxílio Cesta-

Alimentação' suprimiu e ultrapassou a perda inflacionária constatada no período, não 

integralmente resgatada pelo reajuste direto. Nesta linha de raciocínio, os 



regulamentos, no que diz respeito ao reajustamento dos proventos e das pensões, 

norteiam-se pelo princípio da equivalência remuneratória entre os inativos e os ativos, 

determinando que o reajuste salarial deferida aos bancários em atividade deve ser 

estendida àqueles participantes do plano de previdência privada patrocinado pela 

instituição financeira. É esse o entendimento desta Corte: 'AÇÃO DE COBRANÇA - 

PREVIDÊNCIA PRIVADA - ABONO SALARIAL - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - 

EXTENSÃO AOS INATIVOS - COMPLEMENTAÇÃO. O abono salarial concedido aos 

empregados na ativa, em decorrência de convenções coletivas de trabalho, possui 

natureza salarial, sendo devido aos inativos por força de regulamento da entidade de 

previdência privada que rege a complementação de aposentadoria'. 2 'AÇÃO DE 

COBRANÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - ABONO SALARIAL - CONCESSÃO POR 

INTERMÉDIO DE CONVENÇÃO COLETIVA - NATUREZA SALARIAL - EQUIPARAÇÃO LEGAL 

- HABITUALIDADE - IRRELEVÂNCIA - VOTO VENCIDO. - Estando prevista no estatuto da 

fundação de previdência privada a equiparação salarial entre ativos e inativos, os 

abonos concedidos por meio de convenção coletiva são devidos também aos 

aposentados e pensionistas, sob pena de violar a isonomia estatutária. - O abono é 

equiparado a salário, conforme art. 457, § 1º, da CLT, sendo dispensável que tenha 

caráter habitual. - Apelação não provida'. 3 Neste sentido, já se decidiu também na 

apelação de n.º 2.0000.00.516516-0/000(1): 'AÇÃO DE COBRANÇA - PREVIDÊNCIA 

PRIVADA - ABONO SALARIAL - CONCESSÃO POR CONVENÇÃO COLETIVA - NATUREZA 

SALARIAL - INATIVOS - EQUIPARAÇÃO AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE - 

CABIMENTO - ABONOS DEVIDOS - Sendo prevista no estatuto da fundação de 

previdência privada a equiparação salarial entre ativos e inativos, os abonos 

concedidos por meio de convenção coletiva são devidos também aos aposentados e 

pensionistas, sob pena de violar o princípio da isonomia estatutária.' 4 Sendo assim, 

nego provimento à apelação. Custas, pela parte vencida. Votaram de acordo com o(a) 

Relator(a) os Desembargador(es): SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA e OTÁVIO PORTES. 

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E A APELAÇÃO. 1 (AgRg no 

Ag 798.059/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 27/02/07). 2 (Ap. 446.068-6 - 12ª 

C.C. do TJMG - Rel. Des. Nilo Lacerda - j. 14.04.2004 - DJMG 10.09.2004) 3 (Ap. 

447.968-5 - 10ª C.C. do TJMG - Rel. Des. Evangelina Castilho Duarte - j. 28.09.2004, por 

maioria). 4 (DJ: 23/11/2005). TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.09.531330-3/001 

 

370. SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL INCÊNDIO. PRETENSÃO À REPARAÇÃO EM VIRTUDE DE 

DESTELHAMENTO E PREJUÍZOS CAUSADOS POR TEMPESTADE. RECUSA FUNDADA EM VISTORIA 

DE PREPOSTO DA SEGURADORA, CONSTATANDO QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR 

ENTUPIMENTO NA CALHA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO NA CLÁUSULA ACERCA DA 

ABRANGÊNCIA DA COBERTURA INDENIZAÇÃO NECESSIDADE. Caráter genérico e impreciso da 

previsão contratual, típico de contrato de adesão, a impor a observância ao disposto no art. 47 

do CDC. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 994.03.048834-0; Ac. 4322728; São 

Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Álvaro Passos; Julg. 10/02/2010; DJESP 

05/03/2010) 

 

371. CONTRATO DE SEGURO. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. APLICAÇÃO DO CDC. 

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ATRASO NO PAGAMENTO. LUCROS 

CESSANTES. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TABELA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. 

Consoante o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor. As cláusulas limitativas de seguro, 

para serem válidas, devem vir expressas de forma clara e precisa na apólice, possibilitando a 



fácil compreensão daquele que contrata o seguro. A correção monetária deve incidir desde o 

vencimento de cada parcela, tendo em vista o seu objetivo de manter o poder aquisitivo da 

moeda, observados os índices divulgados pela tabela da corregedoria geral de justiça de Minas 

Gerais. O atraso no cumprimento da obrigação de pagar o prêmio do seguro em virtude de 

furto de veículo, instrumento de trabalho do segurado, gera direito à indenização por lucros 

cessantes. Recurso não provido. (TJMG; APCV 1.0334.07.012755-3/0011; Itapajipe; Décima 

Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade; Julg. 02/02/2010; DJEMG 

24/02/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0334.07.012755-3/001(1); Itapajipe; Décima 

Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade; Julg. 02/02/2010; DJEMG 

24/02/2010). EMENTA: CONTRATO DE SEGURO - SINISTRO - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO - APLICAÇÃO DO CDC - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - 

ATRASO NO PAGAMENTO - LUCROS CESSANTES - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - TABELA DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA. Consoante o art. 47 do Código 

de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da 

maneira mais favorável ao consumidor. As cláusulas limitativas de seguro, para serem 

válidas, devem vir expressas de forma clara e precisa na apólice, possibilitando a fácil 

compreensão daquele que contrata o seguro. A correção monetária deve incidir desde 

o vencimento de cada parcela, tendo em vista o seu objetivo de manter o poder 

aquisitivo da moeda, observados os índices divulgados pela Tabela da Corregedoria 

Geral de Justiça de Minas Gerais. O atraso no cumprimento da obrigação de pagar o 

prêmio do seguro em virtude de furto de veículo, instrumento de trabalho do segurado, 

gera direito à indenização por lucros cessantes. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL 

N° 1.0334.07.012755-3/001 - COMARCA DE ITAPAJIPE - APELANTE(S): BRADESCO 

AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS - APELADO(A)(S): ONEIDE CLAUDINO DE FREITAS 

- RELATOR: EXMO. SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE. ACÓRDÃO: 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador PEREIRA DA SILVA , 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 02 de fevereiro de 2010. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE – 

Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE 

ANDRADE: VOTO: Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, 

conheço do recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão proferida 

pela MM.ª Juíza da Vara Única de Itapajipe que, na Ação de Cobrança, julgou 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante sustenta, em 

suas alegações, que o veículo estava pernoitando em local diverso da residência do 

segurado e que não se tratava de uma garagem. Aduz que se trata de um "delito 

tarifário" em que o segurado altera/omite informações para auferir vantagem em 

relação ao valor do prêmio. Impugna também os lucros cessantes fixados, aos 

fundamentos de que a apelante não causou qualquer prejuízo ao apelado e de que o 

contrato de seguro exclui da cobertura tal pagamento. Em pedido sucessivo, pugna 

para que a correção monetária sobre o valor da indenização incida a partir do 

ajuizamento da ação. O apelado se contrapôs às pretensões do apelante, fls. 265/280, 

pugnando pela manutenção in totum da sentença guerreada. Em síntese, é o relatório. 

Passo a proferir minha decisão: Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que se aplica à 

hipótese o Código de Defesa do Consumidor. O art. 3º, § 2º, do Código de Defesa do 

Consumidor, aliás, é expresso ao definir que: "serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 



financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista". O seguro é um contrato típico, bilateral, oneroso, consensual e de adesão, 

em que o segurado fica obrigado a pagar o valor fixado na apólice, no caso de 

ocorrência do risco previsto, sendo que, em contrapartida, o segurado tem a obrigação 

de pagar o prêmio correspondente. Como fica evidenciado, é um contrato de risco, 

sendo o risco sua característica marcante. Como bem conceitua César Fiúza, in Direito 

Civil - Curso Completo, 8ª ed., 2004, p. 564, o seguro: É o contrato pelo qual uma das 

partes, o segurador, se obriga para com a outra, o segurado, mediante recebimento de 

prêmio, a indenizá-la, ou a terceiros, de prejuízos de riscos futuros e incertos, mas 

previsíveis. É cediço que as cláusulas limitativas de seguro, para serem válidas, devem 

vir expressas de forma clara e precisa na apólice, possibilitando a fácil compreensão 

daquele que contrata o seguro. É oportuno, no presente caso, invocar o magistério de 

Nelson Nery Júnior, in Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do 

anteprojeto, Editora Forense, 7ª ed., pág. 463: Um dos direitos básicos do consumidor 

é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos ou 

serviços (relações de consumo), conforme disposto no art. 6º, nº IV, do Código. O CDC 

enumerou uma série de cláusulas consideradas abusivas, dando-lhes o regime da 

nulidade de pleno direito (art. 51). Esse rol não é exaustivo, podendo o juiz, diante das 

circunstâncias do caso concreto, entender ser abusiva e, portanto, nula, determinada 

cláusula contratual. Está para tanto autorizado pelo caput do art. 51 do CDC, que diz 

serem nulas, 'entre outras', as cláusulas que menciona. Ademais, o inc. XV do referido 

artigo contém norma de encerramento, que dá possibilidade ao juiz considerar abusiva 

a cláusula que 'esteja em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Pela 

análise da apólice (fls. 28), verifica-se que a seguradora limitou-se a estabelecer a 

pergunta: "Veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento 

protegido?" A pergunta foi respondida afirmativamente pelo segurado. A seguradora 

em nenhum momento estabeleceu cláusulas limitativas ao conceito de 

garagem/estacionamento. Assim, perfeitamente possível que incida a cobertura 

securitária quando o veículo pernoita em garagem de terceiro, que não do segurado. 

Na mesma linha da magistrada primeva, entendo que o fato de o caminhão ter 

carroceria que impede o fechamento completo do portão, não desnatura a qualidade 

de garagem do local que guarnecia o veículo. Dessa maneira, inexistindo cláusula 

limitativa expressa no contrato, a cobertura securitária deve ser reconhecida, não 

havendo que se falar em "delito tarifário". O valor do prêmio deve observar a fixação 

estabelecida na sentença monocrática, haja vista que o Código da Tabela FIPE 

apresentado pela Seguradora (fls. 89 - 4187-4) destoa daquele constante na apólice do 

seguro (fls. 28 - 4034-7). A correção monetária, contudo, deve incidir a partir do 

momento em que o prêmio deveria ter sido pago, nos moldes da sentença vergastada 

que, inclusive, previu a observância das normas da Corregedoria Geral de Justiça. Sabe-

se que a correção monetária nada acrescenta ao valor original, não se tornando um 

plus, mas servindo apenas para manter o poder aquisitivo da moeda enfraquecida pela 

inflação. O índice a ser aplicado para a correção é o estipulado na Tabela da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, por ser o índice oficial 

adotado e aplicado neste Estado no que se refere às decisões judiciais proferidas, 

tendo em vista sua nítida aproximação aos índices inflacionários ocorridos. Neste 

sentido já se posicionou este e. Tribunal, consubstanciado no Acórdão de n.º 

1.0024.05.656491-7/001, Relator, o Des. Elias Camilo: EMENTA: ACIDENTE DO 

TRABALHO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - OMISSIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - TABELA 

DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - APLICAÇÃO - TERMO INICIAL. Omissis (...) As 

verbas devidas pelo órgão previdenciário devem ser corrigidas monetariamente a 



partir do vencimento de cada parcela, observando-se os índices divulgados pela Tabela 

da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais, porque comumente adotados para 

atualização de débitos decorrentes de decisão judicial, indiscriminadamente, e por 

adotarem indexadores que melhor refletem a realidade inflacionária no período. 

Noutro giro, no que tange à indenização por lucros cessantes, sem retoques a decisão 

monocrática. Ainda que o manual do segurado exclua expressamente a cobertura dos 

lucros cessantes, a seguradora se negou ao pagamento do prêmio. Dessa maneira, a 

apelante descumpriu o contrato por ela mesmo estatuído. O apelado, por sua vez, 

comprovou que o veículo furtado servia para suas atividades laborais, especificamente 

para o transporte de leite. Dos autos verifica-se que o evento danoso ocorreu em 

27/07/2006. A demora da seguradora em reconhecer o direito do apelado ao 

recebimento do prêmio não pode servir de condão para que a parte sofra ainda mais 

prejuízos. Sobre o tema já se posicionou este e. Tribunal, consubstanciado no Acórdão 

de n.º 2.0000.00.379261-6/001, Relator, o Des. Paulo Cezar Dias: INDENIZAÇÃO - 

LUCROS CESSANTES - SEGURADORA - DEMORA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - 

DEVER DE INDENIZAR - ROUBO DE VEÍCULO - INSTRUMENTO DE TRABALHO. Os lucros 

cessantes decorrentes da demora do pagamento, pela seguradora, da indenização 

devida por roubo de veículo utilizado como instrumento de trabalho são notórios e 

devidos de acordo com a experiência comum, dispensando, por isso mesmo, sua 

comprovação por outros meios, podendo, perfeitamente, serem apurados em 

liqüidação de sentença, quando se tomarão por base para o seu arbitramento os dados 

e elementos existentes nos autos e nas declarações de imposto de renda do autor. O 

critério a ser utilizado para pagamento é o estabelecido na sentença. Não há que se 

falar em liquidação por artigos em virtude da inexistência de fato novo que justifique a 

pretensão, a teor do art. 475-E do CPC: Art.475-E CPC: Far-se-á a liquidação por artigos 

quando, para determinar o valor da condenação, houver necessidade de alegar e 

provar fato novo. No caso dos autos, há alegação e comprovação da perda de 

rendimentos em virtude da inexistência do veículo que transportava leite. Portanto, tal 

fato já é conhecido dentro do processo, não havendo que se falar em fato novo. 

Comentando o artigo supracitado vale citar os ensinamentos de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero, in Código de Processo Civil Comentando artigo por artigo, 

Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 458: Liquidação por Artigos. (...) Observe-se: alegar 

e provar fato novo que não foi alegado e provado na fase de conhecimento por conta 

de expressa autorização legal. (grifos nossos) Com tais fundamentos, nego provimento 

à apelação, mantendo in totum o decisum vergastado por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Aproveito a oportunidade, inclusive, para parabenizar a MM.ª Juíza pela 

brilhante sentença proferida Custas recursais, pela apelante. Votaram de acordo com 

o(a) Relator(a) os Desembargador(es): PEREIRA DA SILVA e CABRAL DA SILVA. SÚMULA 

: NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0334.07.012755-3/001 

 

372. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A PROVA PERICIAL. 

INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. APLICABILIDADE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. 

CAPITALIZAÇÃO. ILEGALIDADE. ART. 5º, MP 2.170-36. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA 

PELA CORTE SUPERIOR DO TJMG. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE 

MORA E MULTA. SUBSTITUIÇÃO. ART. 47. Não tendo a parte recorrido da decisão interlocutória 

que indeferiu a prova pericial por ela requerida, resta precluso o direito de produzir a prova, não 

havendo que se falar, pois, em cerceamento de defesa. - A reiterada jurisprudência deste 

egrégio sodalício, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, orientam-se pela aplicabilidade 



do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre consumidores e instituições 

financeiras. - Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão 

adstritos a 12% ao ano. Eventual abusividade, traduzida no excesso de lucro da instituição 

financeira em relação às demais, não caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 

12% ao ano, deve ser inequivocamente demonstrada. - A capitalização mensal dos juros é 

vedada, salvo exceções legais, como as cédulas de crédito industrial, rural e comercial. -

inconstitucionalidade do art. 5º da medida provisória n. º 2170/2001 declarada incidentalmente 

pela corte superior do TJMG, no incidente de inconstitucionalidade de n. º 1.0707.05.100807-

6/003. - A comissão de permanência é devida após o vencimento da dívida, ou seja, no período 

de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, 

juros moratórios e multa, calculada à taxa média de mercado, limitada, contudo, à taxa dos 

juros remuneratórios contratada. - Considerando que houve a cumulação ilegal de comissão de 

permanência com juros de mora e multa e, considerando ainda, que as cláusulas contratuais 

devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do 

CDC, deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, limitada ao valor dos juros 

remuneratórios que foram contratados, extirpando-se os juros de mora de 1% ao mês e a 

multa. - A possibilidade de exclusão do nome de devedores dos cadastros negativadores do 

crédito, caso dos autos, deve ser analisada com cautela, atendendo-se às peculiaridades de 

cada caso, observando-se a verossimilhança das alegações postas nas ações revisionais, 

considerando, sobretudo, a necessidade do devedor depositar os valores tidos como 

incontroversos, tendo este último elemento o escopo de não dar, o judiciário, guarida a quem 

deve e não paga. (TJMG; APCV 1.0024.07.542357-4/0011; Belo Horizonte; Décima Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 12/01/2010; DJEMG 01/02/2010) 

 

a. Integra Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.07.542357-4/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 12/01/2010; DJEMG 01/02/2010). 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE A 

PROVA PERICIAL - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CDC - 

APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - NECESSIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA - CAPITALIZAÇÃO - ILEGALIDADE - ART. 5º, MP 2.170-36 

- INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE SUPERIOR DO TJMG - COMISSÃO 

DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA - SUBSTITUIÇÃO - 

ART. 47. - Não tendo a parte recorrido da decisão interlocutória que indeferiu a prova 

pericial por ela requerida, resta precluso o direito de produzir a prova, não havendo 

que se falar, pois, em cerceamento de defesa. - A reiterada jurisprudência deste 

egrégio Sodalício, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, orientam-se pela 

aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre 

consumidores e instituições financeiras. - Os juros remuneratórios praticados pelas 

instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano. Eventual abusividade, 

traduzida no excesso de lucro da instituição financeira em relação às demais, não 

caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano, deve ser 

inequivocamente demonstrada. - A capitalização mensal dos juros é vedada, salvo 

exceções legais, como as cédulas de crédito industrial, rural e comercial. -

Inconstitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n.º 2170/2001 declarada 

incidentalmente pela Corte Superior do TJMG, no incidente de inconstitucionalidade de 

n.º 1.0707.05.100807-6/003. - A comissão de permanência é devida após o vencimento 

da dívida, ou seja, no período de inadimplência, desde que não cumulada com correção 

monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, calculada à taxa média de 

mercado, limitada, contudo, à taxa dos juros remuneratórios contratada. - 

Considerando que houve a cumulação ilegal de comissão de permanência com juros de 



mora e multa e, considerando ainda, que as cláusulas contratuais devem ser 

interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, 

deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, limitada ao valor dos juros 

remuneratórios que foram contratados, extirpando-se os juros de mora de 1% ao mês 

e a multa. - A possibilidade de exclusão do nome de devedores dos cadastros 

negativadores do crédito, caso dos autos, deve ser analisada com cautela, atendendo-

se às peculiaridades de cada caso, observando-se a verossimilhança das alegações 

postas nas ações revisionais, considerando, sobretudo, a necessidade do devedor 

depositar os valores tidos como incontroversos, tendo este último elemento o escopo 

de não dar, o Judiciário, guarida a quem deve e não paga. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.07.542357-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): IVETE DO 

ROSARIO PAIXAO - APELADO(A)(S): SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA - RELATOR: EXMO. 

SR. DES. MOTA E SILVA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA 

CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório 

de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM 

REJEITAR A PRELIMINAR, À UNANIMIDADE. DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, 

VENCIDO O DES. REVISOR PARCIALMENTE. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2010. DES. 

MOTA E SILVA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. MOTA E SILVA: VOTO - 

Recurso de apelação aviado por Ivete do Rosário Paixão, contra sentença proferida 

pelo MM. Juiz de Direito Octávio de Almeida Neves, de f. 102-105, que julgou 

improcedentes os pedidos contidos na inicial de revisão contratual ajuizada pela ora 

apelante, contra o Banco Sabemi. Em suas razões de recurso, de f. 106-119, argui a 

apelante preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da 

prova pericial que fora requerida. No mérito, aduz que os juros remuneratórios 

contratados são abusivos, que é ilegal a capitalização mensal dos juros, como também 

é ilegal a cobrança de comissão de permanência cumulada com os demais encargos da 

mora. Reporta-se à legislação e jurisprudência. Ao final, pede provimento ao recurso. 

Contrarrazões foram apresentadas às f. 121-132. É o relatório. PASSO A DECIDIR. 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Argúi a apelante 

preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que 

ocorrera cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento da prova pericial. 

Examinando os autos, constata-se que pela decisão de f. 99-100, o MM. Juiz a quo 

indeferiu a produção da prova pericial. A apelante não recorreu da referida decisão. 

Com efeito, não tendo a parte recorrido da decisão interlocutória que indeferiu a prova 

pericial por ela requerida, resta precluso o direito de produzir a prova, não havendo 

que se falar, pois, em cerceamento de defesa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - 

ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - CERCEAMENTO DE 

DEFESA - INOCORRÊNCIA (...). Determinada a especificação das provas, quedando-se 

inerte a parte, preclui para ela o direito de produzir provas, não havendo que se falar 

em cerceamento de defesa. (...) (TJMG - 15ª Câmara Cível, Ap. n.º 2.0000.00.489634-

4/000, rel. Des. Mota e Silva, v.u., DJ de 11.5.2005). Com efeito, REJEITO A PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI: VOTO - De acordo com o 

Des. Relator. O SR. DES. ARNALDO MACIEL: VOTO - De acordo com o Des. Relator. O 

SR. DES. MOTA E SILVA: VOTO - A questão da aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor às atividades desempenhadas pelas instituições financeiras restou 

sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula nº 297-STJ: O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Demonstrada a aplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso sub judice, a possibilidade de revisão do 

contrato firmado entre as partes tem fundamento no art. 6º, inc. V, primeira parte, c/c 

art. 51 e respectivos incisos, todos do CDC. Os juros remuneratórios praticados pelas 



instituições financeiras não estão adstritos a 12% ao ano, conforme Súmula nº 596 - 

STF e pacífico entendimento do STJ. Ademais, o § 3º do artigo 192, CF/1988, fora 

revogado pela Emenda Constitucional nº40. O que se permite discutir é eventual 

abusividade, traduzida no excesso de lucro da instituição financeira em relação às 

demais, não caracterizada pela mera fixação em patamar superior a 12% ao ano. 

Nesse sentido: SÚMULA Nº 596 - STF. As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam 

às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro . SÚMULA 

VINCULANTE 7 - STF. A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela 

Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, 

tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. SÚMULA Nº 382 - STJ. 

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade. A capitalização dos juros é vedada, seja aos particulares, seja às 

instituições financeiras, salvo exceções legais. A Súmula nº 596, STF, é bem clara ao 

afirmar que, em relação às instituições financeiras, as disposições do Dec. 22.626/33 

não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados. Conforme se verifica, 

em momento algum, a Súmula em comento analisou a questão da capitalização dos 

juros, que é vedada pelo Dec. 22.626/33. Ademais, especificamente quanto à 

capitalização, assim se pronunciou o Supremo Tribunal Federal: Súmula nº 121. - É 

vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Por outro 

lado, em voto proferido na data de 03.4.2002, na cautelar da ADI 2.316/DF, o 

eminente Relator, Ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a 

eficácia do art. 5º, caput e parágrafo único, da Medida Provisória n.º 2.170-36, de 23 

de agosto de 2001, não tendo ocorrido, ainda, o julgamento da ADI supracitada. Não 

bastasse, a Corte Superior deste Sodalício declarou a inconstitucionalidade do art. 5º 

da MP 2.1790/2001, em acórdão proferido no incidente de constitucionalidade de n.º 

1.0707.05.100807-6/003. A comissão de permanência é devida após o vencimento da 

dívida, ou seja, no período de inadimplência, conforme Resolução 1.129/86 do BACEN, 

desde que não cumulada com correção monetária (Súmula n.º 30, STJ), juros 

remuneratórios, juros moratórios e multa, comissão esta que deve ser calculada à taxa 

média de mercado, limitada, contudo, à taxa dos juros remuneratórios contratada. O 

eminente Ministro Ari Pargendler, do Superior Tribunal de Justiça, em voto proferido 

junto ao REsp. 271.214 - RS, de modo muito elucidativo, explanou sobre a comissão de 

permanência: Data venia, há uma má compreensão do que seja a comissão de 

permanência. No mundo atual, e fundamentalmente no nosso país, a taxa de juros 

constitui instrumento de política econômica, variável segundo as circunstâncias da 

conjuntura. Nada mais incompatível, portanto, com a comissão de permanência do 

que a exigência de que seja contratada segundo índices previamente conhecidos pelas 

partes. A taxa de mercado é a única referência adequada a sua função, vale dizer, a de 

que, findo o prazo contratual, sem o pagamento do débito, o custo do dinheiro seja 

remunerado pelos padrões da época, mantendo a base econômica do negócio. O 

critério tem mão dupla, aproveitando ao credor e ao devedor. Nessa linha, a Egrégia 2ª 

Seção, no REsp nº 139.343, RS, de que fui relator, decidiu que o devedor não pode ficar 

preso à taxa de juros anormais, resultantes de momento transitório e excepcional 

(sessão de 22.02.2001, ainda não publicado). A comissão de permanência, cobrada aos 

juros de mercado, evita que o credor se enriqueça exigindo juros contratuais superiores 

- e impede que o devedor se valha da própria inadimplência para reduzir seus encargos 

contratuais. Excluir os juros remuneratórios após o vencimento do empréstimo 

constitui, do ponto de vista jurídico, um prêmio para o inadimplente, que mereceria, ao 

contrário, uma sanção - e, do ponto de vista econômico, a transferência dos custos do 



empréstimo para o credor, que, ao invés de lucro, suportará prejuízos, tanto maiores 

quanto for a duração da mora. Na mesma linha, pacífico é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula nº 294 - STJ. Não é potestativa a cláusula contratual que 

prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 

pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. Direito processual civil e 

econômico. Agravo no agravo de instrumento. Ação revisional. Contrato de abertura 

de crédito. Comissão de permanência. - É admitida a incidência da comissão de 

permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros 

remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. Agravo 

não provido. (STJ - 3ª Turma, AgRg no AG 583.599/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., 

DJU de 18.4.2005, p. 311). Ação de revisão de contrato bancário. Refinanciamento. 

Código de Defesa do Consumidor. Capitalização. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da Corte. 1. O 

Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras como assentado 

na Súmula nº 297 da Corte. 2. É vedada a capitalização nos contratos de mútuo 

bancário não regidos por legislação especial que a autorize. 3. Confirma-se a 

jurisprudência da Corte que veda a cobrança da comissão de permanência com os 

juros moratórios e com a multa contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a 

correção monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas nº 30, nº 294 e 

nº 296 da Corte. 4. Recurso especial não conhecido. (STJ - 3ª Turma, REsp 595.653/RS, 

rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., DJU de 07.3.2005, p. 245). Com efeito, 

considerando que houve a cumulação ilegal de comissão de permanência com juros de 

mora e multa, conforme cláusula 4 (f. 78 verso) e, considerando ainda, que as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos 

termos do art. 47 do CDC, deve ser mantida a cobrança de comissão de permanência, 

limitada ao valor dos juros remuneratórios que foram contratados, extirpando-se os 

juros de mora e a multa. PELO EXPOSTO, considerando tudo quanto foi visto, DOU 

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença hostilizada para JULGAR 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para determinar o 

recálculo da dívida da apelante, mantendo-se a taxa de juros remuneratórios 

contratada, extirpando-se a capitalização mensal dos juros, permitida a anual. Para o 

período de inadimplência deverá incidir apenas comissão de permanência, limitada à 

taxa de juros remuneratórios contratada. Custas processuais e recursais 50% para 

cada parte. Honorários advocatícios, 10% sobre a diferença que se apurar entre o valor 

atual da dívida e aquele que se encontrar como devido, após o recálculo, em favor do 

advogado da parte apelante; 10% sobre o valor que se apurar como devido, após o 

recálculo, em favor do advogado da parte apelada. Os honorários deverão ser 

compensados, nos termos da Súmula nº 306, STJ. Fica suspensa a condenação 

sucumbencial ora imposta à apelante, tendo em vista que litigam sob o pálio da Justiça 

Gratuita. O SR. DES. ELPÍDIO DONIZETTI: VOTO - Manifesto minha divergência com o 

voto do eminente relator no que tange à limitação dos juros remuneratórios. Em que 

pese a orientação dominante nos tribunais superiores, entendo que as instituições 

financeiras também estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios, pelas razões 

que passo a expor. Como de conhecimento geral, sempre adotei a tese de que o §3º do 

art. 192 da CF era auto-aplicável e que o art. 4o, IX, da Lei nº 4.595/64 não foi 

recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, as instituições financeiras 

não mais poderiam aplicar juros superiores a 12% ao ano. No entanto, a discussão 

sobre a eficácia do art. 192, §3º restou superada em razão da edição da Súmula 

Vinculante n°. 7, segundo a qual, o art. 192, §3º da CR/88 tinha sua aplicação 

condicionada à edição de Lei Complementar, lei esta que nunca existiu. Não obstante, 



a limitação de juros deve continuar a ser observada. Isso porque, de fato, o art. 4º, IX 

da Lei n°. 4.595/64 não foi recepcionado pela Constituição da República, o que decorre 

não apenas do art.192, §3º, mas principalmente em razão do novo paradigma 

constitucional inaugurado pela Carta de 1988. Senão vejamos. Primeiramente, é 

importante observar que o art. 25, I, do ADCT previu expressamente que a partir de 

180 dias, salvo prorrogação por lei, ficariam revogados os dispositivos legais que 

atribuíssem ou delegassem a órgão do Poder Executivo competência atribuída 

constitucionalmente ao Congresso Nacional, especialmente no que tange à ação 

normativa. Ora, a Lei nº 4.595/64 havia atribuído ao Conselho Monetário Nacional, 

órgão do Poder Executivo Federal, vez que integrante do Sistema Financeiro Nacional 

(art. 1º, da Lei nº 4595/64), competência normativa, que na atual ordem jurídica cabe 

ao Congresso Nacional (art. 48, XIII, da CF). Sendo assim, depois do mencionado prazo 

de cento e oitenta dias, o qual findara-se em 03.04.89, revogada restou qualquer 

competência normativa, excepcionando-se eventual prorrogação do prazo. Ocorre que, 

com o fito de desvirtuar a letra da Constituição, foram editadas diversas medidas 

provisórias até culminar com a edição da Lei n.º 8.392, de 30.12.91, que prorrogou o 

prazo para a revogação até a data da promulgação da lei complementar de que trata 

o art. 192 da Constituição Federal. Percebe-se que a despeito da edição de algumas 

medidas provisórias, a lei mencionada no art. 25 do ADCT somente foi editada em 

1991, portanto, alguns anos depois da revogação do poder normativo conferido ao 

Conselho Monetário Nacional, o que ocorrera em 1989. Não há como aceitar que a 

edição de medidas provisórias tenha o condão de substituir a lei. Isso porque, segundo 

o Ilustre Desembargador Edgard Penna Amorim: "(...) não se pode equiparar medida 

provisória à lei, quando o Constituinte escolheu esta expressão, em clara reserva do 

legislador, para tratar da delegação de atribuições cometidas explicitamente ao 

Congresso Nacional pela Lei Suprema. Pontifica, na espécie, o princípio da separação 

dos poderes, viga mestra do Estado Democrático de Direito (art. 2º da CF)." (AC Nº 

329.876-2; 2a Câmara Cível, relator: Edgard Penna Amorim; julgamento: 23/10/2001) 

Sendo assim, necessário considerar que as instituições financeiras não mais podem 

aplicar juros superiores a 12% ao ano, pelo menos a partir de 03.04.89. Várias outras 

disposições da Constituição Federal também apontam para a impossibilidade de livre 

estipulação de juros pelas instituições bancárias. Diz o art. 1º da CF, que a República 

Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos, entre outros, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa e, como fins, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, e a promoção do desenvolvimento nacional e do bem comum (art. 3º). Tais 

preceitos aplicam-se também à ordem econômica, por força do disposto no art. 170 da 

CF. Aliás, um dos objetivos da ordem econômica é justamente assegurar aos indivíduos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. É importante observar que os 

direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição aplicam-se também às 

relações privadas. É o que se denomina eficácia horizontal dos direitos fundamentais1. 

Acrescente-se, também, que segundo o art. 192, caput da CR/88 - que não foi 

revogado, destaque-se - o sistema financeiro nacional é "estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir os interesses da sociedade, 

em todas as partes que o compõem [...]". No mesmo sentido, prevê o art. 173, §4° que 

"a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise [...] ao aumento arbitrário dos 

lucros". Por outro lado, é importante observar que a concessão de crédito pelas 

instituições bancárias, e os custos respectivos, possuem impacto direto na produção e 

circulação de riquezas. Como se sabe, a cobrança de juros elevados, sem qualquer 

limitação, aumenta o custo do crédito, o que inibe o consumo e a produção, 



conseqüências manifestamente contrárias aos objetivos eleitos pelo constituinte 

originário. Vale observar que o spread bancário - diferença líquida entre a taxa 

cobrada pelos bancos ao disponibilizar capital e os juros pagos ao captar recursos no 

mercado - no Brasil é um dos maiores do mundo, conforme apurado pelo Instituto de 

Estudos para o Desenvolvimento Industrial2. Resta evidente o desequilíbrio econômico 

oriundo da ausência de regulamentação, ainda mais se considerarmos a estabilidade 

econômica do País na última década. Por tais razões, entende-se que a livre 

estipulação dos juros nos contratos bancários (de natureza privada ou pública) acaba 

por contrariar toda a principiologia adotada no texto constitucional de 1988. Diante do 

exposto, não há como considerar compatível com a ordem constitucional vigente a 

livre estipulação dos juros, razão pela qual o art. 4º, IX da Lei nº 4.595/64 não foi 

recepcionado pela Constituição da República, o que decorre dos princípios consagrados 

pelo constituinte originário e também do art. 25 do ADCT. Torna-se irrelevante, 

portanto, a questão da aplicabilidade do art. 192, §3º da CR/88, e, via de 

conseqüência, a aplicação da Súmula Vinculante n° 7. Na ausência de norma específica 

acerca do patamar de juros que poderão ser aplicados nos contratos bancários após a 

revogação do §3° do art. 192 - uma vez que a Lei de Usura não é aplicável às 

instituições financeiras, como reiteradamente decide o STF -, deve-se adotar, a partir 

do advento da Constituição de 1988, as disposições do Código Civil, norma geral 

aplicável as relações privadas. Frise-se que a limitação de juros igualitária, tal qual 

prevista na legislação brasileira, não afronta de forma alguma a dinamicidade exigida 

no sistema financeiro nacional, muito pelo contrário, trata-se de juros que, em uma 

economia estável, podem ser considerados bastante razoáveis. Ademais, essa 

limitação única, englobando tanto as instituições financeiras quanto os demais 

mutuantes, nada mais é do que o reconhecimento dos princípios da isonomia e da 

razoabilidade. Afigurar-se-ia incoerente privilegiar os bancos, que possuem muito mais 

capital para disponibilizar aos mutuários, em detrimento daqueles que não detêm tal 

poderio econômico. Por falar em princípios, vale lembrar que o Novo Código Civil trata, 

em seu art. 421, do princípio da função social do contrato. A toda evidência, fere o 

princípio da função social do contrato, e também da propriedade (no caso, o dinheiro), 

permitir que os bancos emprestem a taxas que em alguns casos chegam ao 

estratosférico patamar de 159,47% ao ano. Não se pretende dizer que o direito 

contratual perdeu sua feição privada, ou que se publicizou, mas sim que, à luz do 

direito moderno e privilegiando-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a 

autonomia da vontade continua válida, desde que esteja dentro de certas limitações 

cogentes, sob pena, até mesmo, de se desvirtuar o fundamento contratual, impedindo 

a circulação de riquezas e propiciando a concentração destas. Destarte, os juros 

remuneratórios deverão observar, a partir do advento da CF/88, os limites do Código 

Civil. Na vigência do Código Civil de 1916, a taxa legal era de 6% ao ano (art. 1.062). 

No Código Civil de 2002, tem-se que, nos termos do art. 591, os juros compensatórios 

pactuados nos contratos de mútuo não podem exceder a taxa a que se refere o art. 

406 do referido diploma legislativo. De acordo com o mencionado artigo 406, os juros 

moratórios legais devem ser fixados conforme a taxa que estiver em vigor para a mora 

do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Entende-se que a referida 

taxa é a mencionada no art. 161, § 1o, do CTN, a saber: 12% ao ano, conforme 

Enunciado nº 20 da Jornada de Direito Civil realizada pelo Superior Tribunal de Justiça 

sob a coordenação científica do Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior. Interpretando-se, 

conjuntamente, Código Civil de 2002 e Código Tributário Nacional, chega-se à 

conclusão de que o limite de juros compensatórios permitido pelo direito brasileiro, 

hoje, para todas as pessoas, inclusive instituições financeiras, permanece no patamar 



de 12% ao ano. Por todo o exposto, entendo que os juros remuneratórios devem ser 

limitados a 12% ao ano. Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação, para limitar 

os juros remuneratórios ao percentual de 12% ao ano. Nos demais pontos, estou de 

acordo com o relator. O SR. DES. ARNALDO MACIEL: VOTO - De acordo com o Des. 

Relator. SÚMULA : REJEITARAM A PRELIMINAR, À UNANIMIDADE. DERAM 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, VENCIDO O DES. REVISOR PARCIALMENTE. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.07.542357-4/001 

Art. 48. As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-

contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive 

execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos. 

Julgado 

373. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRAZO 

PARA RETIFICAÇÃO DO REGISTRO. CINCO DIAS ÚTEIS. §3º DO ART. 48 DO CDC. PRAZO NÃO 

ULTRAPASSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR 

AFASTADO. ART. 14, § 3º, I DO CDC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. -

tendo o credor providenciado a baixa da inscrição do nome do devedor dos órgãos de proteção 

ao crédito no prazo de cinco dias úteis após o pagamento do débito, não há se falar em falha na 

prestação do serviço, vez que observado o prazo definido no §3º do art. 48 do CDC. -não 

havendo falha na prestação de serviço, não há se falar em dever de indenizar. -recurso 

conhecido e não provido. (TJMG; APCV 1.0024.06.098147-9/0011; Belo Horizonte; Décima 

Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 11/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

374. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA POR INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 30 E 48 DO CDC. 

A CDA RESPEITOU O ARTIGO 202 DO CTN E O ARTIGO 2O, § 5O, DA LEI Nº 6.830/80. Não há 

nenhuma irregularidade na cobrança, visto que houve a instauração do processo 

administrativo, respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Recurso improvido. 

(TJSP; APL-SRev 994.09.265301-1; Ac. 4257206; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Público; 

Rel. Des. Franco Cocuzza; Julg. 14/12/2009; DJESP 23/03/2010) 

 

375. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO DO NOME DE DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. 

Ausente a fumaça do bom direito, resta impossibilitado o deferimento do pedido liminar. 

Caracterizada a existência do débito e não havendo sido efetuado depósito da parte 

incontroversa, não há porque negar ao credor o direito de inscrever o nome do devedor nos 

cadastros das entidades protetoras de crédito, na forma § 4º, do art. 48, do Código de Defesa 

do Consumidor. (TJMG; AGRG 1.0625.09.096267-5/0021; São João Del-rei; Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. José Antônio Braga; Julg. 27/10/2009; DJEMG 23/11/2009) 

 

376. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FORÇA VINCULANTE DA PROPOSTA (PRÉ-

CONTRATO). DISSONÂNCIA ENTRE AS DISPOSIÇÕES. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA MAIS 

BENÉFICA. RELAÇÃO JURÍDICA SOB A ÉGIDE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% E 

CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. Em função da força vinculativa do pré-contrato nas 

relações consumeristas (CDC, art. 48), vindo a surgir divergência com o contrato, deverá 

prevalecer, quando mais benéfico, aquele, em relação às disposições do contrato definitivo - 



mais oneroso (art. 47, do CDC). Situação que evidencia a falta de transparência e boa-fé da 

promitente vendedora, porquanto desrespeita direitos consagrados no código consumerista. 

Ação revisional procedente para fazer prevalecer previsão de incidência do reajuste sobre o 

valor da parcela, e não sobre o saldo devedor. Válida a previsão de cobrança de juros pré-

fixados em 1% ao mês, não capitalizados. Legalidade da correção monetária pelo IGP-M, por ser 

o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Inviável a resolução do contrato 

entabulado entre as partes. Procedente a demanda revisional, não há falar em inadimplemento 

dos promitentes compradores. Prejudicada a análise dos pedidos correlacionados. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70016892440; Viamão; Décima Oitava 

Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes; Julg. 11/12/2008; DOERS 

08/04/2009; Pág. 74) 

 

377. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. VEDAÇÃO ANTECIPADA 

DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ABSTENÇÃO. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 

IDÔNEA. Impossível o deferimento de provimento acautelatório, no bojo da ação revisional, 

para o fim de assegurar a permanência da parte agravante na posse do veículo alienado 

fiduciariamente, sob pena de vedação antecipada do direito de ação da instituição credora. 

Ausente a fumaça do bom direito, resta impossibilitado o deferimento do pedido liminar. 

Caracterizada a existência do débito e havendo sido oferecida caução inválida, não há porque 

negar ao credor o direito de inscrever o nome do devedor nos cadastros das entidades 

protetoras de crédito, na forma § 4º, do art. 48 do Código de Defesa do Consumidor. (TJMG; 

AGIN 1.0701.09.257467-5/0011; Uberaba; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Antônio Braga; 

Julg. 09/06/2009; DJEMG 13/07/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AGIN 1.0701.09.257467-5/001(1); Uberaba; Nona Câmara 

Cível; Rel. Des. José Antônio Braga; Julg. 09/06/2009; DJEMG 13/07/2009) EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - 

VEDAÇÃO ANTECIPADA DO DIREITO DE AÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INSCRIÇÃO DO 

NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ABSTENÇÃO - 

NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA.Impossível o deferimento de 

provimento acautelatório, no bojo da ação revisional, para o fim de assegurar a 

permanência da parte agravante na posse do veículo alienado fiduciariamente, sob 

pena de vedação antecipada do direito de ação da instituição credora. Ausente a 

fumaça do bom direito, resta impossibilitado o deferimento do pedido liminar. 

Caracterizada a existência do débito e havendo sido oferecida caução inválida, não há 

porque negar ao credor o direito de inscrever o nome do devedor nos cadastros das 

entidades protetoras de crédito, na forma § 4º, do art. 48 do Código de Defesa do 

Consumidor. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0701.09.257467-5/001 - COMARCA DE 

UBERABA - AGRAVANTE(S): TRIANGULO LOGISTICA LTDA - AGRAVADO(A)(S): BANCO 

BRADESCO S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA. ACÓRDÃO: Vistos 

etc., acorda, em Turma, a 9ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 09 de junho de 2009. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA: VOTO: Trata-se de agravo de 

instrumento manejado por Triângulo Logística Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo 

da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba, nos autos da Ação Declaratória de 



Inexistência de Débito c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais ajuizada em desfavor de 

Banco Bradesco S/A. A decisão combatida (fl. 101-TJ) indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela, pretendida para impedir a busca e apreensão de caminhão que lhe 

fora alienado fiduciariamente, bem como para impossibilitar ao credor de lançar seu 

nome em cadastros de restrição ao crédito. Em sua minuta recursal, a parte agravante 

afirma que é fato incontroverso e documentalmente comprovado que a parte 

agravada fez constar uma taxa de juros no contrato, mas aplicou outra maior para 

obter o valor das parcelas a serem pagas, sendo que, a partir daí, gerou um efeito 

cascata. Aduz que, se não for determinado à instituição agravante que se abstenha de 

ajuizar ação de busca e apreensão do caminhão objeto da alienação fiduciária, sua 

atividade será colocada em risco, vez que terá dificultado o exercício de seu trabalho. 

Registra que o descumprimento das obrigações pactuadas pela parte agravada lhe dá 

o direito de pleitear não seja seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. 

Observa que ofereceu o caminhão objeto do financiamento como caução, o que fora 

recusado pelo juízo singular, em razão de já ser garantia contratual. Ao final, pugna 

pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como pelo 

conhecimento e provimento do agravo de instrumento aviado, para fins de reforma da 

decisão hostilizada. Preparo regular, fl. 104. Indeferida a antecipação dos efeitos da 

tutela recursal vindicada, fl. 110. Ausência de contraminuta, uma vez que a parte 

agravada ainda não foi citada, restando inexistente a formação de relação processual. 

É o breve relatório. De início, cumpre salientar que a Lei nº 10.444/02, que acrescentou 

o parágrafo 7º ao artigo 273 do CPC, veio estabelecer a fungibilidade entre a tutela 

cautelar e a antecipada, ao estatuir: "§ 7º - Se o autor, a título de antecipação de 

tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os 

respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo 

ajuizada". Inobstante a empresa agravante tenha insistido quanto à presença dos 

requisitos da antecipação da tutela, divisa-se claramente que o pedido postulado tem 

natureza cautelar, pois, o que pretende, sob aquele, o título, a bem da verdade, é uma 

liminar objetivando que a parte agravada abstenha-se de ajuizar ação de busca e 

apreensão em seu desfavor, bem como que a impossibilite de lançar seu nome nos 

registros de proteção ao crédito. Cumpre verificar, portanto, se estão ou não presentes 

os requisitos que autorizam a concessão da tutela cautelar, quais sejam, o fumus boni 

juris e o periculum in mora. Segundo a lição do insigne HUMBERTO THEODORO 

JÚNIOR: "I - Um dano potencial, um risco que corre o processo principal de não ser útil 

ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que 

deve ser objetivamente apurável; II - A plausibilidade do direito substancial invocado 

por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni juris" (Curso de Direito Processual 

Civil, Rio de Janeiro: Forense, 33ª ed., 2002, p. 343). Assevera ainda o acatado 

processualista que "não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas tão-

somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo 

principal" (op. cit., p. 345). VICENTE GRECO FILHO, por sua vez, no que diz respeito à 

fumaça do bom direito, dilucida: "O fumus boni juris não é um prognóstico de 

resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas 

simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o 

asseguramento do direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, vol. III, São Paulo: 

Saraiva, 13ª ed., p. 76). No caso posto em julgamento, entende-se que o sinal do bom 

direito não se faz presente. Isso porque, o eventual deferimento da tutela almejada, 

para garantir a permanência do bem financiado em poder da empresa agravante, 

implicaria tolher o direito da parte contrária de promover ação específica, afastando-

se, antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação. Com efeito, uma 



vez proferida decisão assecuratória da posse ao devedor, estar-se-ia subtraindo à 

apreciação do Poder Judiciário eventual pedido de busca e apreensão, pela parte 

credora, em grave vulneração ao disposto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Em outras palavras, decisão nesse sentido extrapolaria o poder geral de cautela, 

ausente, bem por isso, o requisito do sinal do bom direito, a ensejar a concessão da 

medida liminar. Anota-se que o ajuizamento da ação de busca e apreensão é um 

direito do credor fiduciário, já que o bem alienado fiduciariamente em garantia lhe 

pertence. Por conseqüência, encontrando-se o devedor inadimplente e, a sua vez, 

comprovada a mora, pode aquele manejar a ação prevista no Decreto-Lei nº 911/69, 

para a defesa de seu patrimônio. Nesse sentido, a jurisprudência não tergiversa: 

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - MANUTENÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO - INSERÇÃO NO DIREITO DO RÉU/APELADO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA 

AÇÃO. Veículo financiado gravado com cláusula de alienação fiduciária. O processo 

cautelar não se presta a impedir direito de ação. Ausência de requisitos essenciais 

autorizadores que permitam o prosseguimento válido do processo". (TAMG, Apelação 

Cível n. 2.0000.00.447472-4/000, Rel. Juiz Luciano Pinto, j. 23/04/2004). "A posse do 

bem alienado fiduciariamente não pode ser discutida fora da ação de busca e 

apreensão, pena de se retirar do credor o direito de manejo desta ação, assegurado no 

Decreto-Lei nº 911/69, em face de decisão antecipada, proferida no feito de revisão de 

contrato, acerca da possibilidade de apreensão da coisa". (Agravo de Instrumento n. 

2.0000.00.402149-8/000, Rel. Des. Dídimo Inocêncio de Paula, j. 24/04/2003). "AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA PARA MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E O NOME FORA DO 

REGISTRO DOS INADIMPLENTES. NECESSIDADE DO DEPÓSITO DAS PRESTAÇÕES 

VENCIDAS E DAS VINCENDAS OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. - O ajuste das 

partes, porque livremente assinado, detém presunção de regularidade. Até que essa 

presunção seja efetivamente afastada não se há acoimá-lo de irregular. Não há motivo 

para desautorizar essa presunção, quando o documento foi voluntária e livremente 

assinado. Um dos modos do devedor acomodar a antecipação de tutela com esse 

princípio é prestando caução idônea ou depositando as prestações vencidas e aquelas 

que se forem vencendo no curso da demanda. A inadimplência do devedor autoriza o 

credor a tomar as providências para a conservação do seu crédito, dentre as quais a 

busca e apreensão liminar do veículo financiado, uma das garantias que a lei outorga 

ao proprietário fiduciário na conservação do seu patrimônio". (TJDFT - AGI 

2002.00.2.009663-5 - 10/03/2003 - Rel. Des. Antoninho Lopes. - Cf. Informa Jurídico, 

CD-ROM n. 34 - abril-junho/2004). E ainda: "ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E 

APREENSÃO. MANUTENÇÃO DO BEM EM PODER DO DEVEDOR. PENDÊNCIA DE AÇÃO 

DE REVISÃO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. INADMISSIBILIDADE. - O simples 

ajuizamento de ação revisional de contrato de financiamento com alienação fiduciária 

não impede a caracterização da mora, especialmente se o devedor não deposita 

judicialmente as quantias que entende incontroversas das prestações que se vencerem 

no decorrer da demanda. Permitir que o devedor alienante, na condição de depositário 

judicial, continue a usar o veículo alienado em sua atividade de transportador de 

escolares, sem, em contrapartida pagar as prestações do financiamento, importa 

extrema injustiça com o financiador, pois enquanto o devedor continuaria a lucrar com 

sua atividade empresarial, a instituição financeira que lhe emprestou numerário para a 

aquisição do veículo ficaria privada de receber a restituição do empréstimo concedido". 

(Segundo Tribunal de Alçada Cível de São Paulo - AGI 769.905-00/6 - 05/02/2003 - Rel. 

Juiz Pereira Calças - Cfr. Informa Jurídico, CD-ROM n. 34 - abril-junho/2004). Ressalte-

se, por fim, tratar-se de matéria que pertine à ação especial de busca e apreensão, 



sendo irrelevante, ademais, para a definição da posse do bem alienado 

fiduciariamente, a discussão quanto à eventual abusividade ou nulidade das cláusulas 

contratuais, pelo que não há mesmo se cogitar do fumus boni iuris. Sendo, pois, 

incabível o deferimento de provimento acautelatório, ao viso de assegurar a 

permanência da empresa agravante na posse do veículo, outra não poderia ter sido a 

r. decisão hostilizada, neste particular. De outro lado, a parte agravante ainda 

pretende liminar para impossibilitar a parte agravada de lançar seu nome em 

cadastros de restrição ao crédito, eis que descumpriu as obrigações pactuadas. Não há 

insurgência quanto à existência da obrigação assumida em si, mas apenas quanto à 

incidência dos encargos contratuais que considera abusivos. In casu, somente por meio 

de instrução processual é que se poderá verificar se a parte agravante não mais detém 

a condição de devedora da instituição financeira, o que afasta a presença da prefalada 

fumaça do bom direito. Ademais, registra-se que não há como se aceitar a caução 

oferecida pela parte agravante, vez que, realmente, trata-se de veículo que já garante 

o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Caracterizada, portanto, a 

existência do débito, e havendo sido oferecida caução inválida, não há porque negar 

ao credor o direito de inscrever o nome do devedor nos cadastros das entidades 

protetoras de crédito, na forma § 4º, do art. 48, do Código de Defesa do Consumidor. 

Com tais considerações, NEGA-SE-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento aviado, 

mantendo-se a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas 

recursais pela parte agravante. Para os fins do art. 506, III do CPC, a síntese do 

presente julgamento é: 1. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a 

decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 2. CONDENARAM a parte 

agravante ao pagamento das custas recursais. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) 

os Desembargador(es): OSMANDO ALMEIDA e PEDRO BERNARDES. SÚMULA : 

NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0701.09.257467-5/001 

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua 

assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio. 

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste 

artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão 

devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados. 

Julgados 

378. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1 - A apelação deve ser conhecida quando o recorrente fundamenta as razões 

recursais com os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, impugnando os 

fundamentos que embasaram a decisão. 2 - Tendo o negócio se realizado em estabelecimento 

comercial, não se aplica o art. 49 do CDC. A referida norma foi criada para dar maior proteção 

aos consumidores que adquirem produtos e serviços fora do estabelecimento comercial, como, 

por exemplo, por telefone, mediante correspondência, por meio eletrônico ou até pela TV, o que 

não ocorre no caso dos autos. 3 - Ao teor do art. 20, §4º, do código de processo civil, nas causas 

em que não houver condenação, o magistrado deve fixar a verba honorária de maneira 

eqüitativa. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando fixados em patamar 



razoável. (TJMG; APCV 1.0024.07.579621-9/0011; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara 

Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 05/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

379. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 

CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1 - A apelação deve ser conhecida quando o recorrente fundamenta as razões 

recursais com os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, impugnando os 

fundamentos que embasaram a decisão. 2 - Tendo o negócio se realizado em estabelecimento 

comercial, não se aplica o art. 49 do CDC. A referida norma foi criada para dar maior proteção 

aos consumidores que adquirem produtos e serviços fora do estabelecimento comercial, como, 

por exemplo, por telefone, mediante correspondência, por meio eletrônico ou até pela TV, o que 

não ocorre no caso dos autos. 3 - Ao teor do art. 20, §4º, do código de processo civil, nas causas 

em que não houver condenação, o magistrado deve fixar a verba honorária de maneira 

eqüitativa. Deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios, quando fixados em patamar 

razoável. (TJMG; APCV 1.0024.07.579621-9/0011; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara 

Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 05/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.07.579621-9/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 05/03/2010; DJEMG 30/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRATO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ART. 49, 

DO CDC. NÃO INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - A apelação deve ser 

conhecida quando o recorrente fundamenta as razões recursais com os motivos pelos 

quais pretende a reforma da sentença, impugnando os fundamentos que embasaram a 

decisão. 2 - Tendo o negócio se realizado em estabelecimento comercial, não se aplica 

o art. 49 do CDC. A referida norma foi criada para dar maior proteção aos 

consumidores que adquirem produtos e serviços fora do estabelecimento comercial, 

como, por exemplo, por telefone, mediante correspondência, por meio eletrônico ou 

até pela TV, o que não ocorre no caso dos autos. 3 - Ao teor do art. 20, §4º, do Código 

de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação, o magistrado deve fixar 

a verba honorária de maneira eqüitativa. Deve ser mantido o valor dos honorários 

advocatícios, quando fixados em patamar razoável. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.07.579621-9/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): WELERSON 

RIBEIRO DA SILVA E OUTRO(A)(S) - APELADO(A)(S): FR NEGÓCIOS LTDA 

REPRESENTADO(A)(S) POR DANIEL MARQUES RIBEIRO - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. 

CLÁUDIA MAIA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência da Desembargadora 

CLÁUDIA MAIA , incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR PRELIMINAR E NEGAR 

PROVIMENTO, VENCIDO EM PARTE O PRIMEIRO VOGAL. Belo Horizonte, 05 de março 

de 2010. DESª. CLÁUDIA MAIA – Relatora: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - A SRª. DESª. 

CLÁUDIA MAIA: VOTO - Trata-se de recurso de apelação interposto por Welerson 

Ribeiro da Silva e outra contra sentença proferida pelo Juiz de Direito Marco Antônio 

Feital Leite, investido na 22ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte, que, nos autos 

da ação de cobrança em face de FR Negócios Ltda., julgou extinto o feito, sem 

resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, quanto ao primeiro autor, e improcedente 

o pedido inicial quanto à segunda Autora. Os Apelantes apresentaram suas razões 

recursais às fls. 88/91. Sustentam a legitimidade do primeiro Apelante para figurar no 

pólo ativo da demanda, pois foi ele quem emitiu os cheques para cumprimento do 

contrato. Aduzem ter exercido o direito de arrependimento dentro do prazo estipulado 



pela lei consumerista, sendo que o prazo de reflexão nem chegou a se operar. Por fim, 

pugnam pela redução do montante fixado a título de honorários advocatícios. O 

Apelado apresenta contrarrazões recursais, fls.95/107. Suscita preliminar de não 

conhecimento do recurso e, no mérito, requer o seu desprovimento. É o relatório. Ab 

initio, o Autor, ora Apelado principal, arguiu em sede de preliminar nas contrarrazões o 

não conhecimento do recurso principal, ante a inobservância do disposto no artigo 

514, incisos II e III, do CPC. O ordenamento processual civil impõe a forma que se deve 

revestir o recurso apelatório nos artigos 514 e 515 do CPC. Dentre os requisitos, deve o 

recorrente apresentar as razões pelas quais almeja a reforma do decisório 

monocrático, atacando de forma específica os fundamentos da sentença que deseja 

rebater. Desta forma, não basta utilizar os argumentos já desvendados anteriormente, 

em outras peças, sendo necessário o ataque específico ao decisum, para submeter o 

seu julgamento ao Tribunal competente. In casu, deve ser conhecida a apelação, tendo 

em vista que o recorrente não se limitou apenas a repetir ipsis litteris as suas peças 

anteriores como afirma o Apelado, tendo fundamentado as razões recursais com os 

motivos pelos quais pretende a reforma da sentença, impugnando os fundamentos que 

embasaram a decisão. Assim, sendo as alegações suficientes à demonstração do 

interesse da parte pela reforma da sentença, não há que se falar em inadmissibilidade 

do recurso, razão pela qual REJEITO a preliminar recursal. O SR. DES. LUIZ CARLOS 

GOMES DA MATA: VOTO - Trata-se de ação de cobrança proposta pela parte Apelante, 

onde a mesma pretende a restituição dos valores anteriormente pagos à parte 

Apelada, por decorrência da realização de um contrato de prestação de serviços por 

manobristas e que houve a prévia desistência com antecedência de mais de 30 dias. A 

sentença proferida julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a 

devolução parcial dos valores, com retenção da quantia de R$ 1.400,00 (mil e 

quatrocentos reais) de um total pago de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), se 

revelou como uma cláusula penal permissiva e dentro dos parâmetros razoáveis dos 

contratos de cerimonial de casamento. Acompanho o voto da ilustre Relatora no 

tocante à preliminar. O SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI:VOTO - De acordo com a 

eminente Desembargadora Relatora. A SRª. DESª. CLÁUDIA MAIA: VOTO - Presentes os 

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. 

Primeiramente, conheço da questão relativa à legitimidade do primeiro Autor para 

figurar no pólo ativo da demanda. O douto Juiz singular, incorporando a premissa de 

que não existe relação jurídica entre o primeiro Autor e Réu, acolheu a preliminar de 

ilegitimidade ativa ad causam e julgou extinto o processo quanto aquele, com base no 

art. 267, VI, do CPC. Razão não assiste ao Apelante. Como cediço, a ninguém é dado 

pleitear, em nome próprio, direito alheio (art. 6º, do CPC). No caso dos autos, resta 

claro e evidente que a titular do interesse em conflito é a Sra. Juliana Radazzo Ribeiro, 

haja vista que foi ela quem celebrou o contrato com a empresa Ré (fls. 07/08). 

Portanto, incabível, em face de flagrante ilegitimidade, que alguém venha a juízo 

pleitear nulidade de cláusula de contrato do qual não participou A legitimidade ad 

causam corresponde à adequação entre o sujeito e a causa, traduzida sempre na 

relevância que o resultado da demanda virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja de 

forma positiva, seja negativa. O autor deve ter título em relação ao interesse que 

pretenda seja tutelado. Por outras palavras, o autor deverá ser titular do interesse que 

se contém na sua pretensão com relação ao réu, o que, de fato, não ocorre in casu. 

Ademais, os cheques são títulos de crédito literais, autônomos e abstratos, 

representativos de numerário, com ordem de pagamento à vista, nos termos da Lei. 

7.357/85. Ultrapassada esta parte, narra a inicial que a Autora contratou os serviços 

de manobrista e cerimonial oferecidos pela Ré para serem prestados por ocasião do 



seu casamento, em 26/05/2007. Afirma que o compromisso de casamento foi desfeito, 

motivando o cancelamento do contrato, mais de um mês antes da data designada 

para sua realização. Ressalta que, não obstante tenha exercido o direito de 

arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC, não teve restituída a integralidade dos 

valores pagos à Ré. Com efeito, incidem as normas do CDC à relação jurídica 

estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º, caput e §2º, do CDC. No 

entanto, ao contrário do que afirma o Apelante, o art. 49, do Código de Defesa do 

Consumidor não se aplica ao presente caso. É este o teor do dispositivo. "Art. 49. O 

consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou 

do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de 

fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, 

especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar 

o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a 

qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, 

monetariamente atualizados." Como se pode ver, a referida norma foi criada para dar 

maior proteção aos consumidores que adquirem produtos e serviços fora do 

estabelecimento comercial, como, por exemplo, por telefone, mediante 

correspondência, por meio eletrônico ou até pela TV. Não é esta, contudo, a hipótese 

dos autos. Tendo o negócio se realizado em estabelecimento comercial, descabe a 

invocação do art. 49 do CDC, que diz respeito à desistência pura e simples, motivo pelo 

qual, não está a merecer reparos a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 

Neste ponto, vale registrar que não foram devolvidas a este tribunal as questões 

relativas ao direito de retenção pela existência de cláusula penal, bem como o 

montante retido pela empresa Ré, tendo o Apelante se insurgido, apenas, quanto a 

não aplicação do art. 49, do CDC ao presente caso. Por fim, ao teor do art. 20, § 4º do 

Código de Processo Civil, nas causas em que não houver condenação, como é o caso da 

presente ação, o magistrado deve fixar a verba honorária de maneira eqüitativa e, 

para tanto, pode levar em conta o valor da causa, o valor da condenação ou arbitrar a 

verba em valor fixo. O juízo de equidade aludido deve levar sempre em consideração o 

caso concreto em face das circunstâncias previstas no art. 20, §3º do Código de 

Processo Civil, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do 

serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o 

tempo exigido para o seu serviço. No caso vertente, observadas as circunstâncias 

enunciadas, tem-se que a verba honorária fixada na sentença no importe de R$700,00 

(setecentos reais), não merece reparos. Não há que se questionar na hipótese o alto 

grau de zelo e combatividade dos patronos da Ré, além do longo tempo de duração da 

causa. Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento 

motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, NEGO PROVIMENTO ao recurso, 

mantendo a sentença em seus ulteriores termos. Custas recursais pelos Apelantes. O 

SR. DES. LUIZ CARLOS GOMES DA MATA: VOTO: No mérito, após detida e meticulosa 

análise dos autos, estou a pedir vênia à ilustre e operosa Relatora, Desembargadora 

Cláudia Maia, para divergir do seu posicionamento que terminou por confirmar a 

sentença proferida, ante os motivos seguintes: Impõe-se reconhecer que o contrato 

entabulado pelas partes deve atentar para os termos do Código de Defesa do 

Consumidor, ante a patente relação de consumo existente entre as partes. Logo, 

dentre os dispositivos legais que visam a proteção ao direito do Consumidor, citamos 

aquelas que exigem a informação adequada e clara, a impossibilidade de exigência do 

consumidor de vantagem manifestamente excessiva, a interpretação das cláusulas de 

maneira mais favorável ao Consumidor, a impossibilidade de subtrair ao Consumidor a 

opção de reembolso da quantia já paga, dentre outras. Nessa seara, vejo que o 



contrato de prestação de serviços firmado entre as partes e cujas cópias se encontram 

às fls. 07 e 08, não aponta qualquer cláusula penal pelo descumprimento do contrato, 

bem como não faz qualquer menção acerca da possibilidade de desistência por 

qualquer das partes. No entanto, como houve a desistência do Consumidor quanto à 

manutenção do contrato de prestação de serviços, com prazo superior a 01 (um) mês 

da data do evento contratado, terminou a parte Apelada por reter a quantia de R$ 

1.400,00 (mil e quatrocentos reais), valor este que representa um percentual superior a 

40% (quarenta por cento) do valor do contrato, ao fundamento de que teve prejuízos 

com a não realização dos serviços contratados. Assim, tenho como absurda a retenção 

do valor realizada, porquanto além da falta de previsão contratual para tal, referido 

ato se mostra abusivo, com clara manifestação de vantagem excessiva em detrimento 

do Consumidor. Não bastasse a vantagem excessiva, vejo ainda que não foi produzida 

qualquer prova nos autos acerca dos supostos prejuízos que teriam sido causados à 

parte Apelada, Prestador de Serviço. Enfim, terminou a parte Apelada, por vontade 

própria, em estabelecer qual o valor que lhe seria devido a título de retenção pela 

desistência havida, sem qualquer embasamento contratual e sem qualquer 

demonstração de prejuízo, mormente se considerarmos que a desistência se deu com 

antecedência de prazo de mais de 30 (trinta) dias da consecução dos serviços prevista. 

Como tal, a meu ver, faz jus a parte Apelante ao reembolso de toda a quantia 

anteriormente paga. Quanto à fixação de multa por litigância de má-fé, improcede o 

pleito face a não demonstração da má-fé por parte do Apelado. Assim, ante a falta de 

previsão contratual, ante a falta de demonstração do efetivo prejuízo e após o voto 

acima explicitado, REJEITO A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E 

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para reformar a sentença e 

julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a parte Apelada na 

restituição da quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) retida indevidamente, 

corrigida monetariamente a partir da data da desistência do contrato, com juros 

moratórios a partir da mesma data, conforme se apurar. Considerando que a parte 

Apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno a parte Apelada no pagamento 

das custas processuais e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. O SR. DES. FRANCISCO KUPIDLOWSKI: VOTO - De acordo com a 

eminente Desembargadora Relatora. Participaram do julgamento os 

Desembargadores: LUIZ CARLOS GOMES DA MATA e FRANCISCO KUPIDLOWSKI. 

SÚMULA: REJEITARAM PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO, VENCIDO EM PARTE O 

PRIMEIRO VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.07.579621-9/001 

 

380. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE 

PROTESTO E INDENIZAÇÃO. PROTESTO. DANO MORAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 

EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ART. 267, VI, DO CPC. 1. Manifesta a falta de interesse de 

agir do autor que requer provimento judicial visando o cancelamento de protesto de título, 

quando, em data anterior, a credora emitente já providenciara a sua retirada do Tabelionato 

sem o protesto. Carência de ação. Extinção parcial do processo. Matéria cognoscível de ofício 

(art. 267, § 3º, do CPC). 2. Não ocorrendo o protesto do título, nem publicidade acerca da 

intimação do devedor para pagamento do débito, não há que se falar em indenização por dano 

moral. 3. O direito ao arrependimento ou de desistência do negócio por parte do consumidor, 

nas vendas fora do estabelecimento comercial, poderá exceder o prazo de 7 (sete) dias, previsto 

no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o fornecer não oponha resistência. 

APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. UNÂNIME. (TJRS; AC 70030471197; Rio 



Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Gelson Rolim Stocker; Julg. 16/12/2009; DJERS 

05/01/2010; Pág. 30) 

 

a. Integra do Acórdão - APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO. PROTESTO. dano 

moral. FALTA DE INTERESSE de AGIR. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. ART. 267, vi, 

DO cpc. 1. Manifesta a falta de interesse de agir do autor que requer provimento 

judicial visando o cancelamento de protesto de título, quando, em data anterior, a 

credora emitente já providenciara a sua retirada do Tabelionato sem o protesto. 

Carência de ação. Extinção parcial do processo. Matéria cognoscível de ofício (art. 267, 

§ 3º, do CPC). 2. Não ocorrendo o protesto do título, nem publicidade acerca da 

intimação do devedor para pagamento do débito, não há que se falar em indenização 

por dano moral. 3. O direito ao arrependimento ou de desistência do negócio por parte 

do consumidor, nas vendas fora do estabelecimento comercial, poderá exceder o prazo 

de 7 (sete) dias, previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que o 

fornecer não oponha resistência. APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 

UNÂNIME. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os 

Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado, à unanimidade, em conhecer em parte do apelo e, nesta parte, dar parcial 

provimento. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário, 

os eminentes Senhores Des. Leo Lima (Presidente e Revisor) e Des. Jorge Luiz Lopes do 

Canto. Porto Alegre, 16 de dezembro de 2009. DES. GELSON ROLIM STOCKER, Relator. 

RELATÓRIO Des. Gelson Rolim Stocker (RELATOR) - Trata-se de recurso de apelação 

interposto por Cláudio Renato Moraes da Silva objetivando reformar a sentença 

proferida pela douta Pretora da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Grande que, nos 

autos da ação declaratória c/c cancelamento de protesto e indenização ajuizada pelo 

ora recorrente contra Import Express Comercial Importadora Ltda, julgou 

improcedentes os pedidos. Adoto o relatório da sentença de fls. 77/81, verbis: 

CLAUDIO RENATO MORAES DA SILVA , brasileiro, solteiro, funcionário público, 

residente e domiciliado nesta cidade, ajuizou AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO, cumulada 

com CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL contra 

IMPORT EXPRESS COML. IMP. LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 

cidade de São Paulo/SP, visando a declaração de nulidade da Duplicata nº 900030. 

Narrou que adquiriu da requerida uma máquina fotográfica digital, por meio de venda 

realizada por telefone (telemarketing), no valor de R$828,00, para pagamento por 

cartão de crédito. Cerca de sete dias após receber o produto, antes mesmo de 

reclamar, foi contatado pelo departamento de marketing da empresa para saber de 

sua satisfação com o produto. Nessa ocasião, manifestou seu descontentamento, pois 

o equipamento não tem acondicionamento adequado (bolsa de transporte), tripé e 

carregador de bateria, ainda, sua memória é reduzida. O consultor o informou, então, 

que a empresa comercializa um kit com tripé, bolsa para transporte, memória extra e 

carregador de bateria, ao preço de R$588,00, em 12 parcelas de R$49,00. Disse que 

sentiu-se lesado, pois não lhe fora informado, quando da aquisição do produto, que o 

equipamento necessitaria de aumento para memória para melhor desempenho e que 

o carregador de bateria, o tripé e a bolsa não acompanhariam o produto. Procedeu a 

devolução do equipamento em 11/08/2004, comunicando a demandada, remetendo o 

documento, via fax, em 13/08/2004. ato contínuo, cancelou a operação junto ao 

cartão de crédito. Dias depois a requerida solicitou novamente o envio do documento 

comprobatório da devolução da mercadoria(postagem), sendo atendida em 

19/08/2004 e repetiu a operação em 27/08/2004. Contudo, em janeiro/2005, recebeu 



título de cobrança emitido pelo Banco Itaú, no valor de R$828,00, ignorando-o, por se 

tratar de operação cancelada. Por isso, a ré levou o título a protesto. Discorreu sobre 

os efeitos negativos do protesto à sua imagem, sujeição a restrição de crédito e a 

bloqueio de movimentações bancárias, o que lhe trará graves conseqüências, posto 

encontrar-se na Espanha em atividade de estudo. Sofreu dano notório. O negócio 

restou desfeito, daí que ilegítima a pretensão de crédito da requerida. Discorreu sobre 

o direito ao cancelamento do título e o dano, inclusive sua quantificação, colacionando 

doutrina e jurisprudência. Requereu a concessão de tutela antecipada, para 

cancelamento do protesto e exclusão do nome do autor em cadastros de restrição ao 

crédito, a procedência da ação, o cancelamento do título, a declaração de nulidade do 

título, a condenação da ré a indenizar o dano moral. Atribuiu à causa o valor de 

alçada. Juntou procuração e documentos, fls. 16/23. Deferida e efetivada a liminar, fls. 

02 e 31. Citada,fl. 34, a requerida apresentou contestação, fls. 41/54, por procurador, 

acostando documentos, fls. 55/64. A decisão foi de improcedência dos pedidos, nos 

seguintes termos: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e REVOGO a liminar de 

sustação de protesto. Oficie-se ao Cartório de Protestos dando ciência desta decisão. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios 

do patrono da requerida, arbitrados em R$830,00, de acordo com o art. 20, § 4º, do 

CPC. Irresignado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação (fls. 84/87), 

aduzindo, em síntese, que desistiu do contrato de compra e venda firmado com a 

demandada, nos termos do art. 49, do Código de Defesa do Consumidor, no prazo de 7 

(sete) dias, fato comprovado nos autos. Assevera que remeteu à vendedora a 

mercadoria objeto do contrato, em 11 de agosto de 2004, cujo recebimento ocorreu 

em 13 de agosto de 2004, sem qualquer recusa. Afirma que diante desta devolução, 

mostra-se ilegal e indevido o protesto de título vinculado ao contrato, pois a causa 

subjacente “desapareceu”. Pede, ao final, a reforma da sentença, a fim de ser acolhido 

o pedido contido na inicial (cancelamento do protesto, declaração de nulidade do título 

e indenização por danos morais). Preparo regular (fls. 88). O recurso foi recebido no 

duplo efeito (89), mas não respondido, embora ensejada oportunidade para tanto, nos 

termos da certidão de fls. 90. Distribuídos, os autos aportaram neste Gabinete para a 

elaboração do correspondente voto. Registro que foi observado o disposto nos artigos 

549, 551 e 552, do Código de Processo Civil, tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado. É o relatório. VOTOS: Des. Gelson Rolim Stocker (RELATOR) 1. Juízo de 

admissibilidade - Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário c/c pedido de 

tutela antecipada, onde o autor postula a declaração de inexistência de débito, o 

cancelamento de protesto de título de crédito e indenização por danos morais. Para 

melhor elucidação fática convém traçar uma breve síntese. Alegou o autor na inicial 

que adquiriu da requerida uma máquina fotográfica digital, no valor de R$ 828,00, 

transação realizada por telefone, procedendo a sua devolução, no dia 11/08/2004, 

dentro do prazo de 7 (sete), conforme lhe faculta o art. 49, do CDC, motivo pelo qual 

entende ilegítimo o envio de título de crédito vinculado ao contrato para cobrança e 

posterior protesto A liminar foi deferida (fls. 02v). Citada, a requerida contestou, 

aludindo, em resumo, que o ora recorrente agiu de má fé, pois somente procedeu a 

devolução da máquina após receber o aviso de cobrança, quatro meses após a 

transação comercial. Regularmente processado o feito, sobreveio decisão de primeiro 

grau que julgou improcedentes os pedidos do autor, condenado-o ao ônus da 

sucumbência. 1.1 Preliminar. Falta de interesse de agir. Disposição ex officio. Ressalto, 

inicialmente, que da leitura atenta dos autos constata-se que ao autor falece o 

interesse de agir com relação ao pedido de cancelamento do protesto, em vista da 

ausência do binômio necessidade-adequação, da tutela por ele pretendida. Por ocasião 



da notificação expedida ao 2º Tabelionato e Registros Especiais da Comarca de Rio 

Grande dando conta acerca do mandato de cancelamento do protesto, o Tabelião 

informou o Magistrado (fls. 31) que a instituição financeira, mandatária do credor e 

apresentante do título (Banco Itaú S.A.), nos termos do art. 16, da lei nº 9.492/97, 

requerera a devolução do título sem a lavratura e registro do protesto, fato ocorrido 

no dia 25 de Fevereiro de 2005 (fls. 32). Deste modo, no momento do ajuizamento da 

ação (30/03/2005) o credor já havia providenciado na retirada do título junto ao 

Tabelionato sem o protesto, motivo pelo qual desnecessário qualquer provimento 

judicial sobre a questão, pois a existência de litígio constitui conditio sine qua non do 

processo. Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery assim 

prelecionam: “Ao autor incumbe o ônus de provar a existência das condições da ação e 

dos pressupostos processuais, que são fatos constitutivos de seu direito de obter, a 

final, sentença de mérito” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, p. 532, 2006). No 

mesmo sentido, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR enfatiza: “O interesse de agir, que é 

instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a 

proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse 

processual 'se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, 

para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos 

jurisdicionais'. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas 

especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma 

necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que 

nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na 

contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos 

afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano 

jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do 

direito de ação” (Curso de Processo Civil, vol. I, Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 59). 

Com estas considerações, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de 

ofício (art. 267, § 3º, do CPC), decreto a extinção do processo quanto ao pedido de 

cancelamento de protesto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do 

Código de Processo Civil. Assim, satisfeitos os demais requisitos, conheço o recurso 

parcialmente. 2. Juízo de mérito - 2.1 Dano Moral - A responsabilidade de indenizar 

decorre da conjugação de três requisitos, quais sejam, a prática de um ato ilícito, a 

ocorrência de um dano e a relação de causalidade entre ambos. No caso em comento, 

não estão presentes os requisitos. Vejamos. O ato ilícito não restou configurado, uma 

vez que o demandado providenciou na retirada do título junto ao Tabelionato antes 

mesmo da lavratura do protesto, bem como a notificação enviada ao autor para 

pagamento ocorreu de forma pessoal, sem qualquer publicidade do ato, conforme 

exsurge cristalino nas informações prestadas por Vera Regina Oliveira Martins, 

Substituta do 2º Tabelionato e Registros Especiais da Comarca de Rio Grande (fls. 

31/32). Assim, estando a responsabilidade civil condicionada à verificação do trinômio 

ato ilícito, nexo causal e dano, ausente um deles, descabe o pleito indenizatório. 2.2 

Inexistência do Débito. Sustenta a parte autora que procedeu a devolução da 

mercadoria, adquirida por telefone, no prazo de arrependimento que lhe é facultado 

pelo art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, descabendo a exigência de qualquer 

valor referente ao negócio jurídico. A douta Magistrada a quo julgou improcedente o 

pedido, assim fundamentando a decisão: No caso em tela, o autor não se manifestou 

no prazo legal. Alegou, na inicial, que cerca de sete dias após ter recebido o produto, 



ao ser contatado pelo departamento de marketing da empresa, para saber de sua 

satisfação com o produto, foi que manifestou o descontentamento, ante a falta dos 

acessórios (descreveu). A empresa ré ainda lhe informou da comercialização de um kit 

contendo os acessórios, bem como o valor do mesmo, o que não aceitou. Devolveu o 

equipamento em 11/08/2004, o que comunicou à ré, via fax, em 13/08/04, cancelando 

a operação junto ao cartão de crédito. Em duas ocasiões, posteriormente, 19/agosto e 

27/agosto, conforme cópias de recibos de fax, fl. 21, novamente enviou o documento 

comprobatório da devolução feita. O autor não informou a data do recebimento da 

mercadoria, mas, repito, afirmou na inicial que manifestou sua insatisfação cerca de 

07 dias após ter recebido o produto (grifei). Conforme documento de fl. 59, a entrega 

do produto deu-se em 16/07/2004, que foi 6ª-feira, passando a fluir o prazo de 

arrependimento na 2ª-feira, dia 19/07/04, contados os sete dias, encerrando-se na 2ª-

feira dia 26/07/04. A a postagem do produto deu-se em 11/08/04, recebido o mesmo 

pela requerida em 13/08/04, como comprovado pelo AR de fl. 17, juntado pelo autor. A 

comunicação do arrependimento ocorreu, portanto, fora do prazo de sete dias previsto 

no Código de Defesa do Consumidor. (...) Assim, à luz do art. 49 do Código do 

Consumidor, não avultam satisfeitos os pressupostos para a validade da desistência, 

Sob este prisma, nenhuma censura mereceria a decisão recorrida, pois o autor não 

observou o prazo de reflexão previsto no art. 49, do Código Consumerista, conforme 

restou cabalmente comprovado nos autos. No entanto, no caso sub judice, não 

vislumbro como possa se manter hígida a relação obrigacional entre as partes, uma 

vez que o comprador restituiu a mercadoria ao vendedor, e este, por seu turno, não 

manifestou interesse em manter o contrato, inclusive abdicado do protesto do título 

representativo da dívida, independente de pagamento ou qualquer outra negociação, 

aceitando tacitamente a rescisão do contrato. Em razão do exposto, conheço em parte 

do recurso, nos termos da admissibilidade; e, no mérito, dou parcial provimento ao 

recurso apresentado por Cláudio Renato Moraes da Silva para, reformando a sentença 

impugnada, declarar resolvido o contrato de compra e venda com Import Express 

Comercial Importadora Ltda, nos termos da fundamentação supra. Diante da 

sucumbência recíproca, mas de maior porte para o autor/apelante, condeno-o, de 

acordo com o art. 21, §único, do CPC, ao pagamento integral das custas e em 

honorários advocatícios em favor do patrono do réu/apelado, que fixo no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), na forma do art. 20, § 4º do CPC. É o voto. Des. Leo Lima 

(PRESIDENTE E REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a). Des. Jorge Luiz Lopes do 

Canto De acordo com o insigne Relator, tendo em vista que a questão de ordem 

processual em exame autoriza a conclusão exarada no voto. DES. LEO LIMA - 

Presidente - Apelação Cível nº 70030471197, Comarca de Rio Grande: "À 

UNANIMIDADE, CONHECERAM EM PARTE DO APELO E, NESTA PARTE, DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO ." Julgador(a) de 1º Grau: CRISTINA REGIO DOS SANTOS 

 

381. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APLICAÇÃO DO CDC ÀS 

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULA Nº 297/STJ. CONTRATO CELEBRADO FORA DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO MANIFESTADO NO SEXTO DIA 

APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO LEGAL DE SETE DIAS. ART. 49 DO CDC. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO BASEADA EM CONTRATO RESOLVIDO POR CLÁUSULA DE 

ARREPENDIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras. Súmula nº 297/STJ. - Em ação de busca e apreensão, é 

possível discutir a resolução do contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária, 

quando incide a cláusula tácita do direito de arrependimento, prevista no art. 49 do CDC, 

porque esta objetiva restabelecer os contraentes ao estado anterior à celebração do contrato. - 



É facultado ao consumidor desistir do contrato de financiamento, no prazo de 7 (sete) dias, a 

contar da sua assinatura, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, nos 

termos do art. 49 do CDC. - Após a notificação da instituição financeira, a cláusula de 

arrependimento, implícita no contrato de financiamento, deve ser interpretada como causa de 

resolução tácita do contrato, com a consequência de restabelecer as partes ao estado anterior. 

- O pedido da ação de busca e apreensão deve ser julgado improcedente, quando se basear em 

contrato de financiamento resolvido por cláusula de arrependimento. Recurso Especial 

conhecido e provido. (STJ; REsp 930.351; Proc. 2007/0045219-3; SP; Terceira Turma; Relª Minª 

Fátima Nancy Andrighi; Julg. 27/10/2009; DJE 16/11/2009) 

 

382. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE 

PRODUTO E SERVIÇO FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE 

ARREPENDIMENTO. COBRANÇA DE SERVIÇOS APÓS O CANCELAMENTO. INCRISÇÃO NO SPC. 

DANOS MORAIS. No caso de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, não há necessidade de 

qualquer justificativa por parte do consumidor acerca dos motivos que ensejaram a alteração 

da declaração de vontade anteriormente manifestada, bastando, para que incida, que o 

contrato tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial. De acordo com o 

entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral se configura simplesmente pela 

inclusão indevida nos cadastros de restrição ao crédito. (TJMG; APCV 1.0701.07.190873-8/0011; 

Uberaba; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 16/07/2009; DJEMG 

03/08/2009) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0701.07.190873-8/001(1); Uberaba; Décima 

Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 16/07/2009; DJEMG 

03/08/2009). EMENTA: APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO E SERVIÇO FORA DO 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. COBRANÇA DE 

SERVIÇOS APÓS O CANCELAMENTO. INCRISÇÃO NO SPC. DANOS MORAIS. No caso de 

arrependimento previsto no art. 49 do CDC, não há necessidade de qualquer 

justificativa por parte do consumidor acerca dos motivos que ensejaram a alteração da 

declaração de vontade anteriormente manifestada, bastando, para que incida, que o 

contrato tenha sido concluído fora do estabelecimento comercial. De acordo com o 

entendimento jurisprudencial predominante, o dano moral se configura simplesmente 

pela inclusão indevida nos cadastros de restrição ao crédito. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0701.07.190873-8/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): TIM CELULAR S/A - 

APELADO(A)(S): RICARDO LUIS CARDOSO BARBOSA - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

ALBERTO HENRIQUE. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL 

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de 

fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade 

de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 16 de julho de 2009. DES. ALBERTO 

HENRIQUE – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. ALBERTO HENRIQUE: VOTO - 

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Tim Celular S.A., contra a sentença de 

fls. 173/174, proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido 

de indenização ajuizada por Ricardo Luis Cardoso Barbosa, perante a 4ª Vara Cível da 

Comarca de Uberaba, que julgou procedente o pedido, declarando rescindido o 

contrato celebrado entre as partes e condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 

a título de danos morais, além dos ônus de sucumbência. Inconformada, recorre Tim 

Celular S.A. (fls. 183/196), argumentando que não comercializa nenhum acessório pelo 

televendas, mas somente os aparelhos fabricados que atendem à tecnologia Tim, 



concluindo que o apelado não teria sido informado de que receberia o fone de ouvido 

Bluethoot. Aduz que o apelado poderia ter devolvido o aparelho no momento de sua 

entrega, todavia, não o fez, tendo recebido o produto atestando que estava tudo certo. 

Alega que o apelado entrou em contato para discutir o ocorrido, entretanto, não 

requereu o cancelamento da compra. Sustenta que o apelado tinha ciência das 

cláusulas contratuais, do prazo de carência para rescisão do contrato e da multa 

prevista. Afirma que o fato de o autor não ter conseguido efetuar a mudança de área 

de São Paulo para Minas Gerais foi devido ao fato de não ter efetuado o pagamento de 

nenhuma fatura. Ressalta que o serviço foi ativado em 29/09/2006 e que, portanto, ao 

cobrar a dívida e ao negativar o nome do autor, agiu em exercício regular de um 

direito. Diz que a situação narrada pelo apelado não é suficiente para a configuração 

do dano moral. Impugna o valor do dano moral fixado. Preparo regular à fl. 197. 

Contrarrazões às fls. 202/216. É o relatório. Conheço do recurso próprio e tempestivo. 

Ricardo Luis Cardoso Barbosa ajuizou ação objetivando a rescisão do contrato 

celebrado com a Tim Celular S.A. e o recebimento de danos morais, em razão de 

descumprimento do contrato, da ausência de atendimento ao pedido de desistência e 

inclusão do nome no SPC. Aduz que teria contratado os serviços da ré, por telefone, de 

adesão a um plano com carência de 12 meses e mais possibilidade de transferência do 

plano da cidade de Minas Gerais para São Paulo, tendo lhe sido prometido um 

aparelho celular e um acessório Bluetooth. Em contestação tempestivamente 

apresentada, alegou a ré que não comercializa acessórios, que o réu não requereu a 

desistência e que cumpriu o pactuado. O Juízo julgou procedente o pedido. 

Inconformada, recorreu a Tim Celular S.A. A apelante pretende comprovar que não 

descumpriu a avença, na medida em que não prometeu o acessório bluetooth, posto 

não comercializar acessórios e que a transferência do plano não foi efetivada em razão 

da ausência do pagamento, pelo apelado, das faturas emitidas. Não obstante, tais 

questões em nada interferem no julgamento da lide, eis que nos termos do artigo 49 

do CDC, "O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de sete dias, a contar de 

sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a 

contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento 

comercial, especialmente por telefone ou a domicílio". Trata-se, pois, de direito de 

arrependimento, não havendo necessidade de qualquer justificativa por parte do 

consumidor acerca dos motivos que ensejaram a alteração da declaração de vontade 

anteriormente manifestada, bastando, para que incida, que o contrato tenha sido 

concluído fora do estabelecimento comercial. Ora, na espécie, é fato incontroverso que 

o aparelho e o serviço contratado foram solicitados através de telefone, sendo 

perfeitamente possível, dessa forma, o arrependimento pelo consumidor, 

independente de motivos. Quanto ao cancelamento, comprovou o autor ter efetuado, 

via telefone, o pedido, por várias vezes, sendo o primeiro realizado em 28/09/2006 

(protocolo nº 9028403 - fl. 39), em 28/09/06, dentro do prazo, previsto no art. 49 do 

CDC, haja vista ter recebido o aparelho em 27/09/2006 (fl. 19). Apesar de argumentar 

que o autor não requereu o cancelamento do contrato, a ré não comprovou as suas 

alegações, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no art. 333, II do CPC. Pelo contrário, 

intimada a juntar aos autos as cópias dos atendimentos representados pelos 

protocolos mencionados na inicial (fl. 154), ela quedou-se inerte. Não poderia a ré, 

portanto, ter emitido faturas para cobrança referente aos serviços prestados ou cobrar 

multa pela rescisão dentro do prazo de carência, tampouco incluir o nome do autor nos 

cadastros de restrição ao crédito, haja vista que o pedido do cancelamento antes do 

prazo previsto no art. 49 do CPC. Não pode, assim, restar qualquer dúvida de que, 

efetivamente, ocorreu o dano moral, pois, de acordo com o entendimento 



jurisprudencial predominante, este se configura simplesmente pela inclusão indevida 

nos cadastros de restrição ao crédito. Quanto ao valor dos danos morais, segundo a 

jurisprudência, deve-se fixa-lo atendendo-se aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sopesando três requisitos: a) capacidade econômica das partes; b) 

extensão do dano; c) intensidade da culpa (na responsabilidade subjetiva). 

Considerando-se a extensão do dano à personalidade do apelado, é de clareza solar 

que foi apto a gerar um abo de crédito na praça. No tocante à capacidade econômica 

das partes é de se considerar razoável o importe fixado na sentença a título de 

indenização compensatória, uma vez que não representará fonte de enriquecimento 

injusto para o apelado, nem será uma quantia irrisória em face da condição econômica 

e social do apelante. Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. 

decisão incólume. Custas pelo apelante. LC Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): LUIZ CARLOS GOMES DA MATA e NICOLAU MASSELLI. SÚMULA : 

NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.07.190873-8/001 

 

383. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA. NEGÓCIO JURÍDICO EXISTENTE. CONTRATO FORMALIZADO 

COM EMPREGADA DA CONTRATANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. CANCELAMENTO DO CONTRATO 

FORA DO PRAZO PARA ARREPENDIMENTO. ART. 49 DO CDC. CONTRATO VÁLIDO. OBRIGAÇÕES 

APARENTEMENTE EXIGÍVEIS. INADIMPLÊNCIA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONTRATANTE 

NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APARENTE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. Verificando-se a desistência de produção de 

provas pelas partes, e encontrando-se o feito em condições de julgamento, não há que se falar 

em cerceamento de defesa e nulidade da decisão que julgou antecipadamente a lide. O 

conjunto de elementos fáticos que geraram o negócio jurídico e criaram uma situação de 

aparência de regularidade, encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos da teoria 

da aparência adotada pelo nosso direito, a conferir segurança às operações jurídicas. O art. 49 

do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "o consumidor pode desistir do contrato no 

prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio". E, segundo, ada 

pellegrini grinover e outros, aplica-se, na contagem do referido prazo, o disposto no art. 132 e 

parágrafos do Código Civil de 2002, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do final, além 

do fato de que não se inicia nenhum prazo em feriado ou dia não útil e, se o dia do vencimento 

cair em dia não útil ou feriado, prorroga-se o prazo para o dia útil imediato. O aparente 

cumprimento das obrigações contratuais por uma das partes, legitima a cobrança do 

cumprimento das obrigações assumidas pela outra. (TJMG; APCV 1.0625.08.085751-3/0011; 

São João Del-Rei; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 

17/06/2009; DJEMG 06/07/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0625.08.085751-3/001(1); São João Del-Rei; 

Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 17/06/2009; 

DJEMG 06/07/2009). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA - NEGÓCIO JURÍDICO 

EXISTENTE - CONTRATO FORMALIZADO COM EMPREGADA DA CONTRATANTE - TEORIA 

DA APARÊNCIA - CANCELAMENTO DO CONTRATO FORA DO PRAZO PARA 

ARREPENDIMENTO - ART. 49 DO CDC - CONTRATO VÁLIDO - OBRIGAÇÕES 

APARENTEMENTE EXIGÍVEIS - INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA 

CONTRATANTE NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - APARENTE EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO PROVIDO.Verificando-

se a desistência de produção de provas pelas partes, e encontrando-se o feito em 



condições de julgamento, não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da 

decisão que julgou antecipadamente a lide.O conjunto de elementos fáticos que 

geraram o negócio jurídico e criaram uma situação de aparência de regularidade, 

encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos da Teoria da Aparência 

adotada pelo nosso direito, a conferir segurança às operações jurídicas. O art. 49 do 

Código de Defesa do Consumidor, estabelece que "o consumidor pode desistir do 

contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do 

produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços 

ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio". 

E, segundo, Ada Pellegrini Grinover e outros, aplica-se, na contagem do referido prazo, 

o disposto no art. 132 e parágrafos do Código Civil de 2002, excluindo-se o dia do início 

e incluindo-se o do final, além do fato de que não se inicia nenhum prazo em feriado ou 

dia não útil e, se o dia do vencimento cair em dia não útil ou feriado, prorroga-se o 

prazo para o dia útil imediato.O aparente cumprimento das obrigações contratuais por 

uma das partes, legitima a cobrança do cumprimento das obrigações assumidas pela 

outra. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0625.08.085751-3/001 - COMARCA DE SÃO JOÃO DEL-REI 

- APELANTE(S): EDITORA BRASILEIRA PUBLICIDADE EMP LTDA - APELADO(A)(S): CIF CIA 

IND FLUMINENSE S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCELO RODRIGUES. ACÓRDÃO - 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado 

de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 

17 de junho de 2009. EJEIT: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. Assistiu ao julgamento pela 

apelada o Dr. Carlos Alberto Nery. O SR. DES. MARCELO RODRIGUES: VOTO - Conheço 

dos recursos porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se de 

recurso de apelação interposto pela EDITORA BRASILEIRA DE PUBLICIDADE 

EMPRESARIAL LTDA., contra a sentença de f. 87/90, que nos autos da ação 

Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com pedido de Antecipação de Tutela, 

julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da relação jurídica entre as 

partes e todos os efeitos dela decorrentes, e por conseqüência condenou-o ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 

(dois mil reais). Em síntese, a apelante sustenta que a sentença monocrática não pode 

prosperar, alegando preliminarmente o cerceamento de defesa, ante o julgamento 

antecipado da lide sem oportunizar à parte a demonstração da verdade dos fatos por 

meio de outras provas, como depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. No mais, 

alega a apelante que impõe-se aplicar a teoria da aparência ao presente caso, 

analisando o negócio jurídico realizado entre as partes sob o prisma da boa-fé, 

afirmando ainda que a apelada é responsável por atos de sua empregada. DA 

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - A apelante se mostra irresignada com a 

sentença de primeira instância, alegando a sua nulidade por cerceamento de defesa, 

eis que teria restado evidente a necessidade de dilação probatória, para a produção de 

outras provas, como depoimento pessoal do representante legal da apelada e oitiva de 

testemunhas. Todavia, conforme se verifica nos autos, ambas as partes tiveram ampla 

oportunidade de se manifestar e apresentar todas as provas que entendessem 

necessárias à comprovação de suas alegações. Aliás, conforme se extrai de f. 75, em 

audiência de conciliação e julgamento, frustrada a possibilidade de acordo, as partes 

declararam expressamente não ter outras provas a serem produzidas. Ou seja, se a 

apelante não verificou a necessidade de dilação probatória no momento oportuno, não 

cabe agora depois de precluso o seu direito, alegar cerceamento de defesa. Ademais, 

verifica-se que o juiz monocrático procedeu a um julgamento pautado exclusivamente 

na sua livre convicção, ante uma análise subjetiva do plexo probatório apresentado 



pelas partes, oportunizando a mais ampla defesa por ambas e primando pela máxima 

paridade processual. E, uma vez não concordando com o resultado da demanda, foi 

oportunizado ao apelante utilizar dos meios processuais disponibilizados para 

rediscutir a matéria de mérito em segundo grau de jurisdição. Neste sentido, não há 

que se falar em cerceamento de defesa, porquanto tudo o que se pretendia provar, foi 

estritamente demonstrado, respeitada a conclusão do julgador, que não está atrelado 

a qualquer elemento material para proferir sua decisão. Destarte, REJEITO ESTA 

PRELIMINAR. DO MÉRITO Ultrapassada a questão preliminar, verifica-se que 

igualmente no mérito, nenhuma razão assiste a apelante. E, conforme bem observou o 

julgador monocrático não se trata propriamente de declarar a inexistência do negócio 

jurídico, mas sim de declarar a sua anulação, porquanto houve uma efetiva 

contratação entre as partes. Ou seja, ainda que a apelada assim não entenda, de fato, 

não só iniciou as tratativas junto a apelante, como também assinou o contrato de 

publicidade, objeto da presente ação. Vale dizer, restou incontroverso nos autos que a 

estagiária da apelada, Celimara Fabiana Lopes, atendeu um telefonema por parte da 

apelante, a qual lhe enviou mediante transmissão via fax-simile (f. 31) em data de 

01.08.2007, o contrato de n. 200522, para ser assinado e devolvido da mesma forma. 

Notadamente, não há como afastar a existência do aludido contrato, no momento em 

que houve o recebimento do instrumento, bem como ciência das obrigações assumidas 

e assinatura por parte de um membro da empresa apelada, que conforme se verifica 

do documento de f. 31, se intitulou no cargo de diretora.  Ora, não tendo como a 

apelante saber que a empregada da apelada não detinha poderes para contratação de 

qualquer espécie, é obvio a aplicabilidade em caso da Teoria da Aparência. Vale dizer, 

a apelada é responsável pelos atos praticados por quaisquer de seus membros em seu 

nome, e que venha a causar danos a terceiros. Conforme esclarece Fabrício Matiello: 

"...Quando os empregados, serviçais ou prepostos estiverem no desempenho do 

trabalho que lhes competir, ou agirem em virtude da relação mantida com os 

empregadores ou comitentes, estão na verdade funcionando como uma longa manus 

da pessoa para quem trabalham. Isso acarreta, quanto a estes, insofismável dever de 

boa escolha e estrita vigilância sobre os atos praticados nessas condições, de maneira 

que vigora presunção juris et de jure de responsabilidade pelos danos provocados a 

terceiros..." (MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código Civil Comentado, São Paulo: LTr, 

2006, p. 584). Logo, não há dúvidas de que a apelante foi induzida em erro ao receber 

o contrato assinado pela empregada da apelada, o que por si só afasta a possibilidade 

de se declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes. As exigências 

hodiernas, com a implementação de meios informatizados e virtuais cada vez mais 

avançados, impõem o reconhecimento das situações aparentes, sustentadas sobretudo 

no princípio da boa-fé objetiva, manifestada através da confiança depositada na 

aparência. Esta boa-fé é exigida na formação dos contratos e protegida quando 

conduz à aquisição de um direito; ela "exerce função de adaptação quando os atos 

jurídicos se formam ou executam, (...); fixa as condições da responsabilidade e obsta 

ou restringe os efeitos das nulidades". RÁO, Vicente. Ato jurídico, 1979, p. 226, apud 

Rizzardo, Teoria da aparência', in: Ajuris, n. 24,p. 223). Neste sentido, já decidiu este 

eg. Tribunal de Justiça: "EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO, C/C 

PERDAS E DANOS - RESPONSABILIDADE DO PATRÃO POR ATO DE SEU PREPOSTO - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. A responsabilidade do patrão, relativamente 

aos atos culposos, "latu sensu", de seu empregado, é objetiva; para que surja o dever 

de ressarcir, basta que o empregado esteja a seu serviço, no exercício do trabalho ou 

por ocasião dele - e cause dano a outrem. Justifica-se doutrinariamente o 

reconhecimento de efeitos jurídicos a situações aparentes pela aplicação do princípio 



geral que protege a boa-fé, ou, ainda, por construções jurídicas particulares, como a 

teoria da tutela da expectativa ou da posse de direitos." (Apelação Cível n. 298.021-2, 

Terceira Câmara Civil do extinto Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Relator 

o então Juiz, Wander Marotta, pub. 12.02.2000). "INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - VENDA MERCANTIL - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - TEORIA DA APARÊNCIA - 

MANDATÁRIO - BOA-FÉ. Os atos praticados por quem, aparentemente, possuía 

mandato para tal, são válidos, não podendo ser responsabilizado o terceiro de boa-fé, 

que vende mercadorias para o mandatário aparente que, utilizando-se dos 

documentos do pretenso mandante, assume obrigações em seu nome, deixando de 

honrá-las, razão pela qual não procede a indenização pleiteada contra o vendedor, 

pois, amparado pela Teoria da Aparência, diante da situação objetiva que se lhe 

apresentou, teve por certo o mandato, não podendo ser-lhe imputada qualquer 

responsabilidade pelo fato." (Ap. Cível n. 307.148-9, Terceira Câmara Civil do extinto 

Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Relator, o então Juiz, Kildare Carvalho, 

j. em 24.05.2000). Assim, frente a robusta prova material presente nos autos, mostra-

se inafastável a necessidade de se aplicar a Teoria da Aparência, considerando-se 

portanto a existência do negócio jurídico realizado entre as partes. De lado outro, 

impende ressaltar que, ao contrário do que entendeu o julgador monocrático, além da 

existência e validade do contrato firmado entre as partes, impõe-se reconhecer que o 

arrependimento por parte da apelada não se deu em tempo hábil, ou seja, dentro dos 

7 (sete) dias estabelecidos no contrato, para o seu cancelamento (f. 31). Vale dizer, o 

contrato formalizado entre as partes estipulou expressamente o prazo de 7 (sete) dias 

para o cancelamento do aludido contrato, a contar da data de sua assinatura, nos 

termos fixados na Lei n. 8.078, de 1990. Ora, o art. 49 do Código de Defesa do 

Consumidor, estabelece que "o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 

dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, 

sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do 

estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicilio". E, acerca do 

referido dispositivo legal, esclarece Ada Pellegrini Grinover e outros: "O Código 

consagra o direito de o consumidor arrepender-se e voltar atrás em declaração de 

vontade que haja manifestado celebrando relação jurídica de consumo. (...) Deve fazê-

lo, entretanto, dentro do prazo de reflexão, fixado pelo CDC em 7 (sete) dias. (...) 

Conta-se o prazo de reflexão a partir da conclusão do contrato de consumo ou do ato 

de recebimento do produto ou serviço. Aplica-se, na contagem do prazo, o art. 132 e 

parágrafos do Código Civil, excluindo-se o dia do início e incluindo-se o do final. Não se 

inicia nenhum prazo em feriado ou dia não útil e, se o dia do vencimento cair em dia 

não útil ou feriado, prorroga-se o prazo para o dia útil imediato (art. 132, § 1º, do 

Código Civil)." (GRINOVER, Ada Pellegrini, e outros. Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor Comentado, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 547). Todavia, 

considerando que o contrato foi assinado em data de 01.08.2007 (quarta-feira), com 

início do prazo para cancelamento a partir de 02.08.2007 (quinta-feira), o último dia 

para que a apelada pudesse manifestar seu desinteresse na contratação seria no dia 

08.08.2007 (quarta-feira), e não no dia 09.08.2007 (quinta-feira) como se deu (f. 32). 

Notadamente, tratando-se o dia de início, de um dia útil, e não tendo havido qualquer 

feriado no interstício de sete dias, para fins de se prorrogar o termo final, impõe-se 

reconhecer que o contrato firmado entre as partes produziu legítimos efeitos, 

mostrando-se que aparentemente foi justa e devida a cobrança efetuada em seu 

desfavor, bem como a apelante teria agido em aparente exercício regular de seu 

direito, com a inclusão de seu nome junto aos cadastros de restrição ao crédito, em 

razão de sua inadimplência. Ora, a própria apelada reconhece que recebeu uma 



cobrança no dia 24.04.2008, para pagamento dos valores acordados no contrato, bem 

como um ofício no dia 05.05.2008, cientificando quanto à existência das parcelas em 

atraso (f. 33/34), não tendo tomado qualquer providência a respeito. Noutras 

palavras, não é crível que a apelada não soubesse dos riscos da negativação de seu 

nome, já que até mesmo o órgão cadastrador procedeu à notificação prévia (f. 35), 

não podendo se admitir a presente ação, dadas as peculiaridades do caso concreto, 

como sendo um meio efetivo e próprio para impugnar a validade do negócio jurídico 

realizado. Destarte, tenho que a única forma da apelada se eximir das obrigações 

assumidas, seria mediante a invocação da exceção de contrato não cumprido por parte 

da apelante, o que não ocorreu em caso. Conforme determina o art. 476 do Código 

Civil de 2002: "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a 

sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro." Logo, não vejo como acolher a 

pretensão da apelada, valendo observar que em princípio os atos praticados pela 

apelante se mostram legítimos e válidos, diante dos indícios apresentados quanto à 

regular prestação dos serviços contratados (f. 65). E, DIANTE DO EXPOSTO, com base 

no art. 93, IX, da Constituição da República e art. 131 do Código de Processo Civil, 

REJEITO A PRELIMINAR, e no mérito, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a 

r. sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos formulados pela 

apelada nos autos da ação declaratória, condenando-a por conseqüência ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 

(dois mil reais). Custas recursais pela apelada. O SR. DES. MARCOS LINCOLN: VOTO - 

De acordo. A SRª. DESª. SELMA MARQUES: VOTO - De acordo. SÚMULA : REJEITARAM 

PRELIMINAR E DERAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0625.08.085751-3/001 

Art. 50. A garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo 

escrito. 

Parágrafo único. O termo de garantia ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de 

maneira adequada em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar 

em que pode ser exercitada e os ônus a cargo do consumidor, devendo ser-lhe entregue, 

devidamente preenchido pelo fornecedor, no ato do fornecimento, acompanhado de 

manual de instrução, de instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. 

Julgados 

384. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INTERNÇÃO HOSPITALAR. SEGURO DE SAÚDE. 

ANÁLISE DO CONTRATO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA 

QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, 

INC. IV, DO CDC. Muito embora a presente ação verse sobre cobrança formulada por hospital 

contra a administradora de plano de saúde, cuja relação não se submete ao código 

consumerista, o contrato de seguro-saúde deve ser analisado à luz do referido diploma legal. 

Nos termos Súmula nº 302 do STJ, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita 

no tempo a internação hospitalar do segurado. (TJMG; APCV 1.0079.06.254355-2/0021; 

Contagem; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 27/08/2009; DJEMG 

28/09/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0079.06.254355-2/002(1); Contagem; Décima 

Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 27/08/2009; DJEMG 28/09/2009). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INTERNÇÃO HOSPITALAR. 



SEGURO DE SAÚDE. ANÁLISE DO CONTRATO SOB A ÓTICA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. CLÁUSULA QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE TEMPO DE INTERNAÇÃO. 

ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INC. IV, DO CDC. Muito embora a presente 

ação verse sobre cobrança formulada por hospital contra a administradora de plano de 

saúde, cuja relação não se submete ao Código Consumerista, o contrato de seguro-

saúde deve ser analisado à luz do referido diploma legal. Nos termos Súmula nº 302 do 

STJ, É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a 

internação hospitalar do segurado. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.06.254355-2/002 - 

COMARCA DE CONTAGEM - APELANTE(S): SAMP SISTEMA ASSISTENCIAL MÉDICO 

PARAMINENSE LTDA - APELADO(A)(S): HOSPITAL MATERNIDADE SANTA RITA S/A - 

RELATORA: EXMª. SRª. DESª. CLÁUDIA MAIA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 13ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 27 de agosto de 2009. DESª. CLÁUDIA MAIA – Relatora: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. A SRª. DESª. CLÁUDIA MAIA: VOTO - Trata-se de recurso de apelação 

interposto por SAMP - Sistema Assistencial Médico Paraminense Ltda. contra sentença 

proferida pela Juíza de Direito Raquel de Paula Rocha Soares, investida na 3ª Vara 

Cível da comarca de Contagem, que, nos autos da ação de cobrança movida por 

Hospital Maternidade Santa Rita S/A, julgou procedente o pedido inicial para condenar 

a Ré ao pagamento da quantia de R$4.738,66, corrigido monetariamente desde a 

propositura da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação. A Apelante 

apresentou suas razões recursais às fls. 290/297. Sustenta que o valor cobrado se 

refere à internação hospitalar do Sr. Elton Lourenço de Freitas, no período 

compreendido entre os dias 11 e 17 de julho de 2007. Aduz que o referido paciente era 

usuário do contrato coletivo de plano de saúde que disponibilizou à Cooperativa de 

Trabalho dos Profissionais de Credito e Cobrança. Afirma que o objeto do contrato não 

dava cobertura para a segmentação hospitalar, tendo o contratante optado, tão 

somente, pelo atendimento em nível ambulatorial. Ressalta que, diante da ausência de 

cobertura, o paciente deveria ter sido encaminhado para o SUS. Salienta a legalidade 

da cláusula que limita a internação hospitalar de urgência ao limite de 12 horas. Diz 

que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Por fim, pugna pelo 

provimento do recurso. O Apelado apresenta contrarrazões recursais, fls. 301/308, 

pugnando pela manutenção da sentença. É o relatório. Presentes os pressupostos 

intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso. Ab initio¸ vislumbra-

se dos autos que a presente ação foi movida também contra o Município de Contagem, 

o qual foi excluído da lide por meio do acórdão de fls. 278/282, por ilegitimidade 

passiva ad causam. Via de consequência, este Tribunal cassou a sentença proferida às 

fls. 222/241 e determinou a remessa dos autos do processo para uma das varas cíveis, 

observada a competência territorial. O feito foi distribuído para a 3ª Vara Cível da 

Comarca de Contagem, tendo a magistrada a quo proferido a sentença recorrida. 

Ultrapassada esta parte, cuida a espécie de ação de cobrança por meio da qual o 

Hospital Autor busca ser ressarcido pelas despesas com tratamento do Sr. Elton 

Lourenço Freitas, beneficiário do plano de saúde firmado com a Ré. O ponto de 

controvérsia situa-se em perquirir a validade da cláusula que exclui cobertura de 

internação de hospitalar por período superior a 12 horas. Primeiramente, como bem 

salientou a magistrada primeva, muito embora a presente ação verse sobre cobrança 

formulada por Hospital contra a administradora de plano de saúde, cuja relação não 

se submete ao Código Consumerista, o contrato de seguro-saúde deve ser analisado à 

luz do referido diploma legal. Pois bem. O Apelante se nega a reembolsar as despesas 



com internação do segurado com fundamento nas cláusulas IX e X do contrato de 

seguro, in verbis: "CAPÍTULO IX - DAS COBERTURAS E ABRANGÊNCIAS - PLANO 

AMBULATORIAL. Atendimentos caracterizadores como urgência e emergência, que 

demandem atenção continuada, por um período de até 12 (doze) horas, mesmo 

aqueles que estejam dentro do período de carência. CAPÍTULO X - DAS EXCLUSÕES DE 

COBERTURAS - A) PLANO AMBULATORIAL. Internação hospitalar ou procedimentos 

diagnósticos ou terapêuticos, que demandem estrutura hospitalar, por período maior 

que 12 (doze horas), ou serviços de recuperação pós anestésica, UTI, CETIN e 

similares;" (fls. 81/82). Como é cediço, à seguradora é lícito estabelecer os riscos a que 

se propõe cobrir, nos termos dos artigos 757 e 760 do CC, motivo pelo qual nada obsta 

que conste no contrato de seguro cláusulas restritivas ao direito do contratante ou 

segurado. Vale lembrar, o prêmio pago pelo segurado possui correlação estreita com a 

cobertura prevista no contrato. No entanto, a cláusula de contrato de seguro-saúde 

que limita o tempo de internação de um segurado é manifestamente abusiva, uma vez 

que o consumidor não é senhor do prazo de sua recuperação que, como cediço, 

depende de fatores que nem mesmo os especialistas são capazes de mensurar. Ora, se 

a enfermidade está coberta pelo plano não se pode admitir, sob pena de grave abuso 

de direito, que o segurado seja retirado da internação hospitalar com risco de violação 

à sua saúde, porque extrapolou o limite temporal previsto em uma determinada 

cláusula. Ou seja, não é razoável que as seguradoras tenham como perspectiva 

possível a retirada do segurado da internação hospitalar, embora ainda doente e 

necessitando desses serviços, apenas porque terminou o prazo inicialmente previsto 

para a cobertura. Nesse contexto, conforme dispõe o art. 51, IV, do CDC, são nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas 

iníquas ou abusivas, seja porque coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, 

seja porque incompatíveis com a boa-fé e a equidade. Em casos tais, deve-se perquirir 

acerca dos interesses da parte hipossuficiente no momento da contratação. Sendo 

certo que ao contratar um plano de saúde cria o consumidor a expectativa de que 

quando precisar fará jus a uma assistência médica integral, não sendo razoável, 

portanto, a inserção de cláusula restritiva para exonerar o plano de saúde da 

cobertura de algumas doenças e tratamentos. De tal modo, a cláusula que limita o 

tempo de internação do segurado não pode ser interpretada contra o paciente, pois 

restringe a própria natureza do contrato. Os arestos abaixo transcritos, oriundos do 

Colendo STJ, espelham, de forma cristalina, o entendimento sobre o tema: "DIREITO 

CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE INTERNAÇÃO. 

CLÁUSULA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 51-IV. 

UNIFORMIZAÇÃO INTERPRETATIVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. I - É abusiva, nos termos da lei (CDC, art. 51-IV), a cláusula 

prevista em contrato de seguro-saúde que limita o tempo de internação do segurado. II 

- Tem-se por abusiva a cláusula, no caso, notadamente em face da impossibilidade de 

previsão do tempo da cura, da irrazoabilidade da suspensão do tratamento 

indispensável, da vedação de restringir-se em contrato direitos fundamentais e da 

regra de sobredireito, contida no art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, segundo 

a qual, na aplicação da lei, o juiz deve atender aos fins sociais a que ela se dirige a às 

exigências do bem comum. III - Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e 

decidida, a circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao 

dispositivo legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial."(STJ - Segunda 

Seção, Acórdão REsp 251024/SP, Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, data da 

decisão 27/9/2000). "PLANO DE SAÚDE - LIMITE TEMPORAL DA INTERNAÇÃO - 

CLÁUSULA ABUSIVA - É abusiva a cláusula que limita o tempo a internação do 



segurado, o qual prorroga a sua presença em unidade de tratamento intensivo ou é 

novamente internado em decorrência do mesmo fato médico, fruto de complicações 

da doença, coberto pelo plano de saúde. O consumidor não é senhor do prazo de sua 

recuperação, que, como é curial, depende de muitos fatores, que nem mesmo os 

médicos são capazes de controlar. Se a enfermidade está coberta pelo seguro, não é 

possível, sob pena de grave abuso, impor ao segurado que se retire da unidade de 

tratamento intensivo, com o risco severo de morte, porque está fora do limite temporal 

estabelecido em uma determinada cláusula. Não pode a estipulação contratual 

ofender o princípio da razoabilidade, e se o faz, comete abusividade vedada pelo art. 

51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se que a regra protetiva, 

expressamente, refere-se a uma desvantagem exagerada do consumidor e, ainda, a 

obrigações incompatíveis com a boa-fé e a eqüidade. 3. Recurso especial conhecido e 

provido." (STJ - Resp 158728 - RJ - 3ª t. - Rel. Carlos Alberto Menezes Direito - DJU 

17.05.99). Pondo fim a qualquer celeuma em torno do assunto, o Superior Tribunal de 

Justiça editou a Súmula nº 302, com o seguinte teor: "É abusiva a cláusula contratual 

de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." No caso 

dos autos, vislumbra-se da declaração de fls. 50 que o segurado Elton Lourenço de 

Freitas, recebeu atendimento de emergência, "vítima de agressão por tiro na região 

abdominal", sob evidente risco de morte, permanecendo internado pelo período de 06 

(seis) dias (fls. 32/37). Sendo assim, não merece reforma a sentença que reconheceu a 

abusividade da cláusula contratual que restringe direitos inerentes ao objeto 

contratual, em flagrante desrespeito à legislação consumerista. Diante do exposto, 

com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos 

atos jurisdicionais, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença em seus 

ulteriores termos. Custas recursais pela Apelante. Votaram de acordo com o(a) 

Relator(a) os Desembargador(es): NICOLAU MASSELLI e ALBERTO HENRIQUE. SÚMULA 

: NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0079.06.254355-2/002 

 

385. AÇÃO REDIBITÓRIA. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DECADÊNCIA. GARANTIA LEGAL E GARANTIA 

CONTRATUAL. ART. 26 CDC C/C ART. 50 CDC. Nos termos do art. 50 do CDC, "a garantia 

contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito". Assim, ao prazo 

da garantia contratual, voluntariamente oferecida pela fabricante, é somado o da garantia 

legal, estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, ou seja, o prazo decadencial previsto 

no art. 26, do CDC, apenas pode ter sua contagem iniciada após o término da garantia 

contratual oferecida. (TJMG; APCV 1.0470.08.048520-9/0011; Paracatu; Décima Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Tiago Pinto; Julg. 13/08/2009; DJEMG 01/09/2009) 

 

386. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE LAVADORA DE ROUPAS. CONSTATAÇÃO DE VÍCIO 

VERIFICADA DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL. REITERAÇÃO DOS VÍCIOS. VÍCIO 

OCULTO CARACTERIZADO. DESCONFIANÇA QUANTO À QUALIDADE DO PRODUTO. DIREITO À 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. 

LEGITIMIDADE DO COMERCIANTE. 1. A loja que vende a máquina de lavar roupas constitui-se 

em fornecedora do produto, ostentando legitimidade passiva para responder perante o 

consumidor por eventual vício do bem, junto com a fabricante. 2. Considerando que devem ser 

somadas as garantias legal (90 dias) e contratual (360 dias, fl. 09) consoante prevê o art. 50 do 

Código de Defesa do Consumidor, não há falar em decadência do direito do autor. Além do 

mais, não derrubou a ré a presunção de vício oculto do produto. 3. Comprovado que o produto 

frequentou a assistência técnica por várias vezes, sem a solução do problema legítima a 

pretensão do autor de reaver o valor pago, nos termos do art. 18, § 1º, inc. II, do CDC. 4. Dano 



moral excepcionalmente caracterizado, em face do abalo psicológico e das angústias causadas 

ao autor, haja vista o desrespeito com que foi tratado, na sua condição de consumidor. O 

produto foi encaminhado dez vezes à assistência técnica (fls. 13/22), não sendo, ao final, 

consertado. 5. O quantum indenizatório arbitrado em sentença (R$ 1.000,00) mostra-se 

razoável e não comporta redução. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 

Recurso improvido. (TJRS; RCív 71002096345; Porto Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. 

Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 17/09/2009; DJERS 24/09/2009; Pág. 215) 

 

387. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PROCURADOR DA RÉ 

CUMULAR A FUNÇÃO DE PREPOSTO. REVELIA CORRETAMENTE DECRETADA. PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. APARELHO DE "HOME THEATER". VÍCIO DO PRODUTO. 

DECADÊNCIA NÃO IMPLEMENTADA. SOMA DA GARANTIA CONTRATUAL E LEGAL. PROBLEMA 

NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MAU USO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DO 

FORNECEDOR. 1. Cabe referir, inicialmente, que a revelia restou corretamente decretada nos 

autos. As Turmas Recursais têm entendido ser inviável o advogado da parte demandada 

cumular a função de preposto. No que tange à contestação e documentos apresentados pela ré 

Sony (fls. 08/19), não foram apresentados os originais no prazo concedido em audiência (fl. 07), 

acarretando a desconsideração daquela peça. 2. Outrossim, deve ser afastada a preliminar de 

intempestividade/deserção do recurso, pois as custas foram devidamente recolhidas (fl. 75) e 

anexadas aos autos no prazo legal. 3. Releva salientar que a garantia contratual é somada à 

garantia legal (art. 50 do CODECON), sendo que, em se tratando de vício oculto, inicia somente 

quando evidenciado o problema. No caso em comento, o problema somente foi detectado de 

forma inequívoca em 25/10/2006, quando recebido o orçamento da Sony, tendo sido a 

demanda proposta em 07/03/2007, dentro do prazo de um ano e três meses estabelecido pelas 

garantias cumuladas. 4. Inexistindo comprovação da culpa exclusiva do autor e estando ele 

amparado pelo prazo da garantia, impõe-se a procedência do pedido, garantindo-se o direito 

do autor de ter o aparelho viciado substituído por um novo ou a restituição do valor 

desembolsado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJRS; 

RCív 71001944065; Lagoa Vermelha; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres 

Hermann; Julg. 14/05/2009; DOERS 20/05/2009; Pág. 128) 

 

388. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO. VEÍCULO. VÍCIO. GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DECADÊNCIA. ART. 26 E 50, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Tratando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade civil deve ser discutida em termos objetivos, nos termos do art. 

18 do Código de Defesa do Consumidor, podendo ser afastada a obrigação de indenizar pelos 

prejuízos causados ao consumidor, caso reste demonstrada a configuração de uma das 

excludentes, tais como caso fortuito ou força maior, a inexistência de defeito ou a culpa 

exclusiva da vítima ou de terceiro. - Não restando devidamente comprovado pela requerida, 

qualquer das excludentes da responsabilidade objetiva da ré, bem como estando demonstrado 

que a autora fazia jus à garantia contratual oferecida pela fabricante, quando do defeito do 

veículo, tenho que fica afastada a sua obrigação de pagar a quantia consubstanciada no título, 

objeto da demanda, referente ao conserto do vício constante do automóvel adquirido. - Para 

que se condene alguém ao pagamento de indenização, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente ou o 

risco, e o nexo de causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. - O simples fato de a 

requerente ter sido obrigada a tomar providências para consertar o veículo não é apto a ensejar 

lesão grave, mas, tão-somente transtornos e incômodos, que por si sós, não têm o condão de 

possibilitar a indenização pleiteada. (TJMG; AC 1.0702.05.228672-2/001; Uberlândia; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lucas Pereira; Julg. 06/06/2007; DJMG 06/07/2007) 



 

389. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COMPRA DE VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PRAZO 

DECADENCIAL. GARANTIA CONTRATUAL. CDC. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. INOCORRÊNCIA. A TEOR DO DISPOSTO NO 

ART. 50 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A GARANTIA CONTRATUAL É 

COMPLEMENTAR À GARANTIA LEGAL. Assim, a contagem do prazo decadencial para o 

ajuizamento de ação indenizatória por perdas e danos decorrente de defeitos apurados em bens 

duráveis somente inicia-se após o esgotamento do período de garantia estabelecido pelo 

fabricante somado ao prazo decadencial previsto em Lei. O dano material exige prova concreta 

e contundente e a fixação da indenização a ele correspondente, deverá ser feita com base nos 

elementos trazidos aos autos acerca da extensão dos prejuízos sofridos. (TJMG; AC 

1.0024.05.656927-0/001; Belo Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Pinto; 

Julg. 03/08/2006; DJMG 31/08/2006) 

 

390. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO -DECADÊNCIA. 

CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 26, 

INCISO II E 50 DO CDC. O termo inicial do prazo decadencial somente inicia-se após o 

esgotamento do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante. Aplicação dos arts. 26, II e 50 

do Código de Defesa do Consumidor. Prejudicial acolhida, para extinguir o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC. (TJMG; AC 1.0024.04.447822-

0/001; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alvimar de Ávila; Julg. 

31/05/2006; DJMG 29/07/2006) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0024.04.447822-0/001; Belo Horizonte; Décima 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alvimar de Ávila; Julg. 31/05/2006; DJMG 

29/07/2006. Inteiro Teor: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - 

VÍCIO DO PRODUTO -DECADÊNCIA - CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA 

CONTRATUAL APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 26, INCISO II E 50 DO CDC. O termo inicial do 

prazo decadencial somente inicia-se após o esgotamento do prazo de garantia 

estabelecido pelo fabricante. Aplicação dos arts. 26, II e 50 do Código de Defesa do 

Consumidor. Prejudicial acolhida, para extinguir o processo com julgamento de mérito, 

nos termos do artigo 269, inciso IV do CPC. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.04.447822-

0/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): CATALAO VEICULOS LTDA 

PRIMEIRO(A)(S), VOLKSWAGEN BRASIL LTDA SEGUNDO(A)(S) - APELADO(A)(S): 

NILCIANA MACHADO FRAGA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ALVIMAR DE ÁVILA. 

ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. 

ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO E JULGAR PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO. 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2006. DES. ALVIMAR DE ÁVILA – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. ALVIMAR DE ÁVILA: VOTO - Trata-se de dois recursos de 

apelação, o primeiro interposto por Catalão Veículos e o segundo por Volkswagem do 

Brasil S.A, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida por 

Nilciana Machado Fraga, contra decisão que julgou procedente o pedido inicial, para 

condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil 

reais) a título de danos morais e R$3.691,63 (três mil, seiscentos e noventa e um reais e 

sessenta e três centavos a título de danos materiais) (f. 289/305). Preliminarmente, a 

primeira apelante requer a apreciação do agravo retido. No mérito, alega que restou 

provado por meio de perícia realizada nos autos da medida cautelar, que os defeitos 



na pintura do bem foram originados no processo de montagem do veículo, sendo, 

portanto, originários de fábrica; que no momento em que foi levado à oficina da 

Catalão veículos ele já contava com os vícios alegados pela autora, não tendo a 

apelante nenhuma responsabilidade pelos referidos problemas; que perante a 

apelante a apelada não é consumidora do produto, pois, o que adquiriu junto à 

Catalão veículos, foi o serviço de reparação da pintura autorizado pelo fabricante; que 

restou demonstrado que as irregularidades no produto se tratavam de vícios do 

produto e não do serviço prestado; que de acordo com o entendimento do perito, não 

havia nenhum vício no serviço prestado pela apelante, tendo sido constatado, apenas, 

que os reparos foram insuficientes para sanar todas as irregularidades; que os fatos 

narrados não ensejam danos morais, tratando-se de meros aborrecimentos que podem 

ocorrer no cotidiano de qualquer indivíduo; que caso entenda ser cabível algum 

ressarcimento de ordem moral, deverá ser determinada a redução do vultoso valor 

arbitrado na sentença (f. 309/319). A segunda apelante alega, preliminarmente, a 

decadência do direito da autora não reconhecida pela sentença. No mérito, aduz que a 

apelada não foi capaz de demonstrar a existência de algum vício ou defeito que torne 

o produto impróprio ou inadequado ao consumo, sendo que a própria perícia realizada 

demonstrou essa situação; que também não restou demonstrado que as ocorrências 

constatadas no veículo realmente diminuam o seu valor de mercado; que restou 

apurado pela perícia que os defeitos da pintura do veículo são passíveis de serem 

reparados; que não existe mais garantia legal ou contratual que dê suporte à suposta 

pretensão da autora; que a autora não conseguiu comprovar a ocorrência dos 

alegados danos materiais; que o reconhecimento de dano moral em razão do veículo 

ter apresentado manchas na pintura é absurda, banalizando o dano moral; que o valor 

arbitrado na sentença é extremamente exorbitante para a espécie em debate, pelo que 

deverá ser reduzido significativamente; que não há como ser mantida a condenação do 

apelante ao pagamento de honorários periciais, posto que na presente lide não foi 

realizada qualquer prova técnica e nem sequer foi requerida tal condenação na inicial; 

que nesse ponto a sentença é extra petita (f. 334/357). Contra-razões às f. 322/328 e 

360/368. Conhece-se dos recursos por estarem presentes os pressupostos de sua 

admissibilidade. Inicialmente, passa-se à analise do agravo retido interposto às 

f.233/240. Sustenta a recorrente sua ilegitimidade passiva, alegando que não pode ser 

considerada fornecedora do veículo objeto da lide, eis que seu único contato com a 

apelada foi quando esta a procurou para solicitar os consertos na pintura do veículo 

que foram autorizados pela fabricante. Temos que a Catalão Veículos Ltda se 

enquadra no conceito de fornecedora trazido pelo CDC, haja vista que atuou prestando 

serviços autorizados pela fabricante, e assim integra a cadeia de fornecedores, razão 

pela qual é parte legítima para atuar no pólo passivo da presente demanda. Sobre o 

tema, nos ensina Cláudia Lima Marques, in "Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor", Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, p. 582/583: "Assim, respondem 

pelo vício do produto, todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o 

fabricante (que elaborou o produto e o rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que 

contratou com o consumidor). A cada um deles é imputada a responsabilidade pela 

garantia de qualidade-adequação do produto. Parece-nos, em um primeiro estudo, 

uma solidariedade imperfeita, porque tem como fundamento a atividade de produção 

típica de cada um deles. É como se, a cada um deles, a lei impusesse um dever 

específico, respectivamente, de fabricação adequada, de distribuição somente dos 

produtos adequados, de comercialização somente de produtos adequados e com as 

informações devidas. No sistema do CDC, a escolha de qual dos fornecedores solidários 

será sujeito passivo da reclamação do consumidor cabe a este último. Normalmente, o 



consumidor preferirá reclamar do comerciante mais próximo a ele, mais conhecido, 

mas o fabricante, muitas vezes o único que possui conhecimentos técnicos para suprir 

a falha do produto, será eventualmente demandado a sanar o vício". O sistema 

adotado pelo Código de Defesa do Consumidor prestigia o reconhecimento da 

solidariedade entre fabricante e vendedor, justamente como forma de melhor garantir 

os direitos do consumidor adquirente, afastando o tradicional critério de as partes 

atribuírem umas às outras a responsabilidade pelos defeitos do produto. Importante 

ressaltar que embora a recorrente não tenha realizado a venda do veículo, a mesma 

prestou serviços para a apelada, autorizados pelo primeiro réu, razão pela qual se 

entende que agiu com acerto o ilustre julgador monocrático ao aplicar a legislação 

consumerista e reconhecer a legitimidade passiva da concessionária. Rejeita-se, 

portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva. No que concerne à outra matéria 

objeto do agravo retido, qual seja, o pedido de prova testemunhal que não foi deferido 

pelo magistrado, tem-se que se encontra prejudicado em face da retratação do MM 

Juiz (f.242). Passamos a análise da prejudicial de mérito argüida pela segunda 

apelante. A segunda recorrente alega que a presente ação encontra-se atingida pela 

decadência, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor prevê o prazo de 90 

(noventa) dias para reclamar de vícios em produtos duráveis e a apelada não exerceu 

seu direito de reclamar pelos "supostos" vícios no prazo legal. Da análise da sentença, 

verifica-se que o ilustre magistrado baseou-se no disposto no artigo 27 do CDC para 

afastar o reconhecimento da decadência, ressaltando que o §3º do artigo 26 do CDC se 

aproxima mais do artigo 27 do referido diploma legal, que prevê o prazo de prescrição 

da pretensão de reparação de danos causados por fato do produto ou serviço. No 

entanto, tem-se que as disposições do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor 

não têm qualquer aplicabilidade ao caso em comento, uma vez que a apelada reclama 

por vício do produto e não ressarcimento de danos causados pelo fato do produto. Há, 

portanto, que se distinguir o que o Código de Defesa do Consumidor assentou chamar-

se de "responsabilidade pelo fato do produto ou serviço", prevista nos arts. 12 a 17, 

que não se confunde com a "responsabilidade pelo vício do produto ou serviço", que 

encontra previsão nos artigos 18 a 25 da lei consumerista. A responsabilidade pelo fato 

do produto ou serviço decorre da exteriorização de um defeito não só capaz de frustrar 

a legítima expectativa do consumidor quanto a sua fruição, mas como também pode 

lhe causar riscos à saúde e à incolumidade física, tratando-se de vício de qualidade que 

gera insegurança, implicando um acidente de consumo. No caso em exame, não se 

pode admitir que tenha havido uma responsabilidade por fato do produto ou serviço, 

mas sim a identificação imediata de um vício no produto que apresentou problemas na 

pintura. Assim, tem-se como aplicável ao caso em comento o artigo 26 do CDC, que 

regulamenta os prazos decadenciais para reclamar dos vícios aparentes ou de fácil 

constatação, em se tratando de produtos duráveis, ao assim dispor: Art. 26. O direito 

de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa 

dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto duráveis. (...) A autora 

adquiriu no dia 31.10.2002 um Gol Special, ano 2002/2003, na Concessionária Auto 

Comercial Diamantina S.A, com garantia contratual de um ano. Alega que no dia 

19.11.2002, ou seja, menos de um mês depois de ter adquirido o veículo, no ato do 

emplacamento do mesmo, foi constatada uma série de defeitos na pintura, que foram 

comunicados à concessionária Volkswagem em Belo Horizonte, tendo-lhe assegurado 

que a fabricante não iria ressarcir os defeitos existentes e que a única solução era 

consertar a pintura, tendo concordado com tal conserto. Do exame do documento de 

f.37, verifica-se que a primeira recorrente realizou reparos no veículo, ressaltando-se 

que o mesmo ainda se encontrava no prazo da garantia do fabricante. Insatisfeita com 



o resultado, não poderia ter esperado até 17.09.2004, para pleitear indenização em 

decorrência do vício do produto, ou seja, quase dois anos depois da data da 

constatação dos vícios. Ressalta-se que após os reparos no veículo, em 18.03.2003, a 

autora ajuizou uma medida cautelar de produção antecipada de provas a fim de 

resguardar seus direitos quanto ao ressarcimento dos defeitos registrados no veículo. 

No entanto, entende-se que o ajuizamento de medida cautelar de produção 

antecipada de provas não tem o condão de suspender a decadência, eis que inexiste 

previsão legal nesse sentido. A mais citada dentre os consumeristas deste País, a 

Professora Cláudia Lima Marques, cuja obra é praticamente uma unanimidade, é 

enfática, verbis: "Parece-nos que a regra do art. 26 refere-se à decadência do direito 

'de reclamar' judicialmente, isto é, decadência do direito à satisfação contratual 

perfeita, obstada por um vício de inadequação do produto ou serviço" (Contratos no 

Código de Defesa do Consumidor - 3. ed., RT, 1999, p. 609). Este Tribunal também já se 

posicionou sobre o tema: "O consumidor tem o direito de reclamar pelo vício do 

produto nos prazos de decadência estabelecidos no art. 26 do Código de Defesa do 

Consumidor, cuja inobservância torna impossível fazer valer seu direito. Verificada a 

decadência em qualquer fase processual, pode o magistrado, ex officio, decretá-la, 

extinguindo-se o processo com julgamento do mérito" (Ap. n. 212069-4, 4ª. Câmara 

Cível, Belo Horizonte, Rel. Juíza Maria Elza, J. Unân. em 20.3.96). Ainda que 

considerado que o termo inicial do prazo decadencial somente inicia-se após o 

esgotamento do prazo de garantia estabelecido pelo fabricante, não há como afastar 

a decadência do direito da autora, visto que ultrapassados o prazo de noventa dias 

contados da data em que termina o prazo da garantia contratual. Nesse sentido: "STJ 

mantém posição do 1º TACSP - Reclamação de defeito - Prazo decadencial que apenas 

pode ser iniciado após esgotamento do período de garantia estabelecido pelo 

fabricante. PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - MATÉRIA DE PROVA - 

DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. (...) Extrato da p. 2 do voto vista do Ministro Carlos 

Alberto Menezes Direito: "Ocorre que o art. 50 do mesmo código estabelece que a 

garantia contratual é complementar à legal e será conferida mediante termo escrito. E 

a interpretação oferecida pelo acórdão recorrido está de acordo com o sistema de 

proteção ao consumidor. Na verdade, se existe uma garantia contratual de um ano 

tida como complementar à legal, o prazo de decadência somente pode começar da 

data em que encerrada a garantia contratual, sob pena de submetermos o consumidor 

a um engodo com o esgotamento do prazo judicial antes do esgotamento do prazo de 

garantia. E foi isso que o art. 50 do Código de Defesa do Consumidor quis evitar."(STJ - 

Resp 225.858-SP - rel. Min. Waldemar Zveiter - j. 15/02/2001 - DJ 13/08/2001). Com 

essas considerações, nega-se provimento ao agravo retido, acolhe-se a prejudicial de 

mérito argüida no segundo recurso e, na forma do disposto no art. 269, IV, do Código 

de Processo Civil, julga-se extinto o processo com julgamento de mérito e condenando 

a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora fixados 

em R$1.000,00, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50, julgando-se prejudicado o primeiro recurso. Custas recursais pela apelada, 

estando suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 12 da Lei nº 1060/50. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): SALDANHA DA 

FONSECA e DOMINGOS COELHO. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO 

RETIDO. ACOLHERAM A PREJUDICIAL DE MÉRITO E JULGARAM PREJUDICADO O 

PRIMEIRO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0024.04.447822-0/001 

 



391. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM "PLACA MÃE" DE COMPUTADOR. GARANTIAS LEGAL E 

CONTRATUAL. DECADÊNCIA. PRAZO. A garantia contratual, sabe-se, é determinada pelo próprio 

fornecedor, que o estipula de acordo com a sua conveniência, representando, na verdade, um 

plus em favor do consumidor, em complemento à garantia legal, consoante a exegese do art. 

50 do CDC, o que equivale a dizer que os prazos respectivos se somam, sem prejuízo do 

fornecedor que tem condições de conhecê-los previamente. Caso em que o defeito apareceu 

quando ainda não expirado esse somatório. E mesmo que assim não fosse, poder-se-ia cogitar 

da existência de vício oculto, a prejudicar a vida útil do produto, capaz de desencadear, apenas 

a partir de sua descoberta, a marcha decadencial. Danos materiais e morais devidos. APELO 

PROVIDO. (TJRS; AC 70007694078; Bento Gonçalves; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Ary 

Vessini de Lima; Julg. 07/10/2004) 

 

392. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE TÍTULO CAMBIAL E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, ANTECEDIDA DE CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. EQUIPAMENTO 

COBERTO PELA GARANTIA DE FÁBRICA. COBRANÇA INDEVIDA DO SERVIÇO. NULIDADE DO 

TÍTULO EMITIDO CONTRA A EMPRESA APELANTE. Ao fornecedor de produtos e serviços incumbe 

informar adequadamente o consumidor sobre as características do produto comercializado, 

bem como sobre as bases da garantia contratual, esclarecendo sobre a sua abrangência, prazo 

de duração, forma e local de execução. Inteligência dos arts. 6º, § III e 50, caput e parágrafo 

único, do CDC. Mencionando apenas, a proposta/contrato, que a garantia do produto fornecido 

é de 12 meses, não pode a firma, que presta serviço de assistência técnica, cobrar por serviço 

executado, dentro deste interregno. Ademais, cumpre à requerida a prova dos fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. DANO MORAL. NÃO 

CARACTERIZAÇÃO. Deferida a liminar requerida e sustado o protesto do título, não há falar em 

abalo da honra objetiva da pessoa jurídica, pois não houve afronta à sua imagem de lisura e 

credibilidade. APELO PROVIDO, EM PARTE. (TJRS; AC 70006107254; Porto Alegre; Sexta Câmara 

Cível; Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig; Julg. 29/10/2003) 

393.  

394. APELAÇÃO CÍVEL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO E AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO -COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. RECLAMAÇÃO 

NO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. CONSERTO COM FUNDAMENTO NA GARANTIA 

LEGAL. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE ASSEGURAR A QUALIDADE DO PRODUTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Tratando-se de garantia legal (art. 24 do CDC), inconfundível com a contratual 

(art. 50 do CDC), é de noventa dias o prazo decadencial para reclamar vício oculto, cumprindo 

ao fornecedor sanar o defeito, sem qualquer custo adicional, reputando-se nula a cláusula de 

exoneração da responsabilidade, mesmo no caso de veículo usado, porquanto prevalece a 

obrigação do vendedor de disponibilizar produto adequado ao fim a que se destina. (TJSC; AC 

2002.008587-7; Porto União; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Gastaldi Buzzi; 

Julg. 09/10/2003) 

SEÇÃO II  

Das Cláusulas Abusivas 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao 

fornecimento de produtos e serviços que: 

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. 



Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização 

poderá ser limitada, em situações justificáveis; 

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos 

neste código; 

III - transfiram responsabilidades a terceiros; 

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; 

V - (Vetado); 

VI - estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor; 

VII - determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

VIII - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo 

consumidor; 

IX - deixem ao fornecedor a opção de concluir ou não o contrato, embora obrigando o 

consumidor; 

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira 

unilateral; 

XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja 

conferido ao consumidor; 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrigação, sem que 

igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do 

contrato, após sua celebração; 

XIV - infrinjam ou possibilitem a violação de normas ambientais; 

XV - estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor; 

XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias necessárias. 

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vontade que: 

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; 

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal 

modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; 

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e 

conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. 



§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando 

de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das 

partes. 

§ 3° (Vetado). 

§ 4° É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao Ministério 

Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade de cláusula contratual 

que contrarie o disposto neste código ou de qualquer forma não assegure o justo equilíbrio 

entre direitos e obrigações das partes. 

Julgados 

395. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. HIPOTECA EM 

BEM IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INOPONIBILIDADE CONTRA TERCEIRO 

ADQUIRENTE. SÚMULA Nº 308 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 343 DO STF. I. 

Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria de votos, julgou procedente o pedido 

em ação rescisória. Caso em que o acórdão originário mantinha a hipoteca de imóvel em 

desfavor de terceiro adquirente de boa-fé, em virtude de execução e penhora da empresa 

incorporadora anteriores à celebração do contrato de promessa de compra e venda. II. Não se 

aplica a Súmula nº 343 do STF quando o acórdão rescindendo, ao permitir a execução do bem 

imóvel, oferece ameaça de lesão ao direito fundamental de moradia. III. Segundo a Súmula nº 

308 do STJ, "a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior 

à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do 

imóvel". Ou seja, se o adquirente, que não conhecia a situação financeira da empresa 

incorporadora, efetuou a quitação integral do seu débito, de acordo com os ditames da boa-fé 

objetiva, não pode ser penalizado por relação jurídica da qual não participou ou deu causa. lV. É 

cabível a rescisão do julgado que torna oponível ao terceiro adquirente a hipoteca firmada 

entre a CEF e a empresa incorporadora, por revelar natureza abusiva na relação de consumo e, 

além disso, impor responsabilidade estranha ao contrato e à previsão legal. Reconhecimento da 

violação ao art. 51, IV, XV e §1º da Lei nº 8.078/90 e art. 22 da Lei nº 4.864/65. V. Embargos 

infringentes improvidos. (TRF 5ª R.; EINFAR 5270; Proc. 2005.05.00.028898-6/02; AL; Tribunal 

Pleno; Relª Desª Fed. Margarida Cantarelli; DJETRF5 31/03/2010) 

396.  

397. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA ORIUNDA CARTÃO DE CRÉDITO. CAUSA QUE NÃO SE 

REVESTE DE GRANDE COMPLEXIDADE. Cláusulas abusivas vedadas pelo CDC. Cobrança de juros 

em percentual superior a 12% ao ano. Vantagem excessivamente onerosa ao consumidor. 

Relativização do princípio do pacta sunt servanda. Interferencia do poder judiciário nas relações 

contratuais de consumo. Providência admitida pela da Lei nº 8078/90. Preliminares rejeitadas. 

Improvimento do recurso. São abusivas cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem 

exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa fé ou a equidade, a teor do art. 51, IV, do 

CDC. A cobrança de juros em percentuais como os dos autos é abusiva, portanto, nula de pleno 

direito e a cobrança de juros capitalizados melhor sorte não merece, porque igualmente 

abusiva. Sentença mantida em sua íntegra. (TJBA; Rec. 90976-9/2006-1; Terceira Turma 

Recursal; Rel. Juiz Antonio Serravalle Reis; DJBA 31/03/2010) 

 

398. REVISÃO CONTRATUAL DE ENCARGOS FINANCEIROS. SIMPLES CÁLCULO NÃO INDUZ A 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DE CAUSA 

REJEITADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. JUROS ABUSIVOS. INTERVENÇÃO DO ESTADO JUIZ PARA 

PROTEÇÃO DO HIPOSSUFICIENTE. CONTRATO DE ADESÃO SUJEITO A INTERPRETAÇÃO DITADA 



PELO ART. 47, DO CDC. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. INTELIGÊNCIA 

DOS ARTS. 6º, V E 51, § 2º, DO CDC. 1. Inexistência de limitação constitucional à; incidência de 

juros acima de 12% ao ano. Entretanto, a cobrança de juros nos percentuais cobrados pela 

recorrente é claramente abusiva, portanto, nula de pleno direito, conforme o CDC. 2. 

Condenação em aplicação de juros remuneratórios e juros moratórios, ambos limitados a 1% a. 

M, mais multa moratória em 2% e a correção monetária pelo INPC. 3. Recurso provido. 

Sentença reformada. (TJBA; Rec. 63498-0/2007-1; Segunda Turma Recursal; Relª Juíza Josefa 

Cristina Tomaz Martins Kunrath; DJBA 31/03/2010) 

 

399. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Financiamento pelo usuário da 

construção de obra de extensão da rede em atendimento aos seus interesses. Não acolhimento 

da tese relativa à não devolução ou devolução da quantia mutuada pelo valor histórico. 

Devolução do valor alcançado e comprovado nos autos devidamente corrigido, a teor dos 

artigos 115 do Código Civil e 51 da Lei nº 8078/90. Apelo provido, por maioria. (TJRS; AC 

70034428383; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Elaine Harzheim Macedo; 

Julg. 25/02/2010; DJERS 31/03/2010) 

 

400. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM 

CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação 

do art. 515 do CPC. Incidência do princípio tantum devolutum quantum appellatum. INCIDÊNCIA 

DO Código de Defesa do Consumidor. Sendo o crédito fornecido ao consumidor pessoa física 

para a sua utilização na aquisição de bens no mercado como destinatário final, o dinheiro 

funciona como produto, implicando o reconhecimento da instituição bancária/financeira como 

fornecedora para fins de aplicação do CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 

8.078/90. Entendimento referendado pela Súmula nº 297 do STJ, de 12 de maio de 2004. 

DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, da Lei nº 8.078/90 

consagrou de forma pioneira o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato em duas hipóteses: por 

abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato 

superveniente (Teoria da Imprevisão). Hipótese dos autos em que o desequilíbrio contratual já 

existia à época da contratação uma vez que o fornecedor inseriu unilateralmente nas cláusulas 

gerais do contrato de adesão obrigações claramente excessivas, a serem suportadas 

exclusivamente pelo consumidor. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Juros reduzidos para 12% 

(doze por cento) ao ano, com fundamento exclusivamente no disposto no art. 52, inciso II c/c os 

arts. 39, inciso V e 51, inciso IV, todos da Lei nº 8.078/90. Desnecessário examinar argumentos 

constitucionais sobre o tema. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de financiamento firmado já na vigência do 

Novo Código Civil, que permite a incidência da capitalização anual dos juros. Entretanto, a 

simples existência de legislação autorizando a incidência dessa forma de composição das 

parcelas, por si só, não tem o condão de presumir a sua contratação em todos os pactos dessa 

natureza, devendo, em cada caso, constar cláusula expressa informando o consumidor sobre a 

incidência desse encargo, sob pena de afronta as regras inseridas no CDC, quanto a clareza e a 

ostensividade necessárias a permitirem a imediata compreensão do conteúdo e do alcance das 

obrigações assumidas. Vedada a capitalização no caso concreto. TERMO INICIAL DA MORA. 

Estando sub judice a liquidez e, em via de conseqüência, a própria exigibilidade do crédito 

oriundo do contrato revisando, é de ser afastada com efeitos ex tunc a mora decorrente do 

inadimplemento de obrigações declaradas abusivas até que se apure o valor real do eventual 

débito ainda existente. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (OU JUROS REMUNERATÓRIOS 

INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA). Obrigação acessória que vai afastada, na 

esteira de jurisprudência consolidada. A correção monetária é suficiente, e mais confiável, para 



servir como fator de recomposição da perda do valor real da moeda, corroída pela inflação. 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Fixado o IGP-M/FGV como índice de correção monetária, eis que a 

jurisprudência indica ser o que melhor reflete a real perda inflacionária. COBRANÇA DE TARIFA 

E/OU TAXA NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, 

porque evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas 

de financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. 

IOF. ABUSIVIDADE QUANTO À FORMA DE COBRANÇA. A cobrança do tributo diluído nas 

prestações do financiamento se afigura como condição iníqua e desvantajosa ao consumidor 

(CDC, art. 51, IV). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Caso se verifique que o débito já está quitado, 

devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos 

pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 70031630643; Arroio Grande; Décima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 24/09/2009; DJERS 

31/03/2010) 

 

401. PLANO DE SAÚDE.NULIDADE DA SENTENÇA.CLAUSULA ABUSIVA.NULIDADE DE 

OFÍCIO.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 51, V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.SERVIÇO DE 

EMERGENCIA.PRAZO DE CARÊNCIA.CABIMENTO DA COBERTURA.REEMBOLSO 

DEVIDO.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso em comento, a parte autora pretende 

que a parte demandada seja condenada à restituição dos valores já pagos pelo, referentes ao 

pagamento das despesas com a internação de sua dependente. Dandara mangueira Figueiredo 

durante o período de 02/09/2009 até 09/09/2009; 2- primeiramente, importante ressaltar que 

a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face do artigo 

3º, § 2º; 3- cláudia Lima marques doutrina acerca da aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nos contratos de seguro: Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos 

identificar o fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor.note-se que o destinatário 

do prêmio pode ser o contratante com a empresa seguradora (estipulante) ou terceira pessoa, 

que participará como beneficiária do seguro.nos dois casos, há um destinatário final do serviço 

prestado pela empresa seguradora.como vimos, mesmo no caso do seguro- saúde, em que o 

serviço é prestado por especialistas contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço 

ou preposto), há a presença do consumidor ou alguém a ele equiparado, como dispõe o art. 2º e 

seu parágrafo único.4- assim, os contratos de seguro estão submetidos ao Código de Defesa do 

Consumidor, devendo suas cláusulas estar de acordo com tal diploma legal e ser respeitadas as 

formas de interpretação e elaboração contratuais; 5- não é por outra razão a previsão do artigo 

35-c, I, da Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde: Art.35-c.é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I. De emergência, como tal 

definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, 

caracterizada em declaração do médico assistente; [...] 5- na espécie, a dependente do autor, 

não obteve cobertura do plano sob a alegação de que consta no contrato entabulado entre as 

partes. Cláusula III, item 3.2.4 que, no período de carência quando o atendimento for de 

emergência/urgência, ainda que na mesma unidade prestadora de serviço e em tempo menor 

de 12 (doze) horas, a cobertura cessará a partir da necessidade de internação [...]; 6- tal 

cláusula, todavia, ao impor dita condição, mostra-se, efetivamente, abusiva, e fere o 

ordenamento jurídico, no que concerne ao direito do consumidor, em seus artigos 25 e 51 da Lei 

nº 8.078/90; 7- de outra banda, em observância ao princípio da boa- fé, o plano ou seguro de 

saúde não pode, segundo o previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, 

impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem; 8- 

percebe-se que diante do quadro emergencial, devidamente comprovado nos autos, foi 

necessária a manutenção da neta da reclamante, sua dependente junto a recorrente, na uti do 

hospital primavera, mas o plano de saúde negou-se a cobrir a internação, alegando não ter 



transcorrido o período de carência, invocando clausula contratual, colocando em extrema 

desvantagem o consumidor; 9- desse modo, verificado o caráter emergencial do procedimento, 

impõe-se a cobertura pelo plano de saúde contratado, posto que a recorrente não promoveu a 

cobertura das despesas médico-hospitalares da dependente do recorrido, não cumprindo com a 

obrigação imposta pela Lei nº 9.656/98; 10- por tais considerações, é devida a cobertura 

postulada na inicial, sendo imperiosa a nulidade, de ofício, do item 7.1 do contrato, por ser 

abusivo, nos termos do artigo 51, V, do código guardião, como bem apreciado pelo julgador a 

quo, não subsistindo a tese de nulidade da decisão ventilada pela recorrente: [...] essa 

disposição contratual é abusiva, e, por conseguinte, nula de pleno direito, a teor do disposto no 

art. 51, IV, do CDC, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, na medida em que 

não é senhor do tratamento ou do prazo necessários para recuperação, que, como é curial, 

depende de muitos fatores, que nem mesmo os médicos são capazes de controlar ; 11- ante o 

exposto, não acolho as razões recursais, mantendo a sentença monocrática sob seus próprios 

fundamentos; 12- recurso conhecido e improvido. (TJSE; RIn 2010800428; Ac. 428/2010; Turma 

Recursal; Relª Juíza Ana Lucia Freire. de A. dos Anjos; DJSE 31/03/2010; Pág. 377) 

 

402. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO PELO MAL DE PARKINSON E QUE NECESSITA DE 

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ELETRODOS PARA 

ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA. Caso em que a BRADESCO SAÚDE coloca restrições que 

impedem o acesso do consumidor ao tratamento cirúrgico indicado, o que representa cláusula 

de barreira proibida [artigo 51, IV, da Lei nº 8078/90]. Inadmissibilidade. Sentença mantida. 

Não provimento. (TJSP; APL 994.09.281658-3; Ac. 4362587; São Paulo; Quarta Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani; Julg. 04/02/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: Plano de saúde - Paciente acometido pelo mal de Parkinson e que 

necessita de autorização para realização de cirurgia de implante de eletrodos para 

estimulação cerebral profunda - Caso em que a BRADESCO SAÚDE coloca restrições 

que impedem o acesso do consumidor ao tratamento cirúrgico indicado, o que 

representa cláusula de barreira proibida [artigo 51, IV, da Lei 8078/90] - 

Inadmissibilidade - Sentença mantida - Não provimento. Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N° 994.09.281658-3 (antigo n.° 695.147-4/0), da 

Comarca de SÃO PAULO, sendo apelante BRADESCO SAÚDE S/A. e apelado DURVAL 

DOS SANTOS SILVA. ACORDAM, em Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 

Vistos. A BRADESCO SAÚDE S/A. recorre da r. sentença de fls. 136/139, que julgou 

procedente a ação de obrigação de fazer proposta por DURVAL DOS SANTOS SILVA e 

que a condenou a arcar com a totalidade dos custos referentes à cirurgia de implante 

de eletrodos para estimulação cerebral profunda a que se submeteu o autor, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 500,00, no limite máximo de R$ 3.500,00. Alega que não 

houve negativa de cobertura, reafirmando que por se tratar de procedimento 

extremamente complexo e delicado, condicionou-se a autorização da senha à 

realização de uma visita médica prévia, situação não consolidada diante do 

ajuizamento da presente ação. Ademais, aduz que a avaliação médica pode ser 

requisitada pela seguradora sempre que houver disparidade entre os pareceres 

médicos, como disposto na cláusula 16a do contrato firmado, agindo a apelante no 

estrito exercício de um direito que lhe assistia. Pede a reforma da decisão. É o 

relatório. DURVAL DO SANTOS SILVA é beneficiário da BRADESCO SAÚDE S/A. em razão 

de apólice empresarial contratada pela UNAFISCO - Seccional Santo André, com 

vigência a partir de 01.02.2001. O requerente é portador de mal de Parkinson, fazendo 



uso diário de grande quantidade de medicamentos [em média 20 comprimidos]. Em 

razão do agravamento de seu quadro clínico, face às fortes crises de vibrações e efeitos 

psicológicos trazidos pela ingestão medicamentosa, foi indicado pelo médico que o 

acompanha, Dr. Arthur Cukiert, a realização de cirurgia para implante de eletrodos 

para estimulação cerebral profunda. Assim, em 12.12.2008, foi encaminhada a 

requerida pedido inicial para autorização da cirurgia, a ser realizada em 01.01.2009. A 

BRADESCO solicitou relatório médico para informar quais os medicamentos o paciente 

fazia uso. Cumprida em 05.01.2009, novamente a requerida pediu informações, desta 

vez pedindo novo relatório médico, informando sobre os remédios que o paciente fez 

uso anteriormente, e se a doença é unilateral ou bilateral. Atendida em 18.01 e 21.01, 

a seguradora esclareceu ao requerente que a conclusão relativa a análise da 

documentação enviada ocorreria no prazo de 10 dias úteis, acrescentando, sem 

qualquer justificativa e de forma unilateral, mais 5 dias. Portanto, não restou outra 

opção ao autor a não ser ingressar com a presente ação, tendo em vista, 

principalmente, o agravamento de sua doença que é degenerativa do sistema nervoso. 

O direito à saúde é garantido pelo Estado, na forma do artigo 196, da Constituição 

Federal. Quando a pessoa contrata um plano ou seguro de saúde, as operadoras que 

atuam no mercado da medicina são obrigadas a se comportarem de forma a fazer, 

desde que seja possível pelo tipo de negócio, que o contrato atinja a sua 

essencialidade, que, repita-se, é o de garantir efetivo tratamento à saúde no plano das 

relações privadas. Evidente que as empresas que se dedicam a esse tipo de comércio 

emitem contratos padronizados para uniformidade de condutas e, não raro, os direitos 

individuais sofrem sacrifícios. Essa situação fez com que a ordem jurídica passasse a 

admitir a intervenção do juiz na execução do contrato, inclusive interferindo no âmbito 

da liberdade contratual, área até então sagrada \pacta sunt servanda]. No caso em 

discussão, embora exista no contrato celebrado a possibilidade de "em caso de 

divergência de natureza médica sobre o direito às coberturas previstas na apólice, 

garante-se, ao segurado e à seguradora, requerer a formação de junta médica 

constituída por três membros, sendo uma nomeada pela Seguradora, outro pelo 

segurado, e um terceiro, desempatador, escolhido pelos dois nomeados" [cláusula 16.1 

- pág. 43], não torna lícita a atitude da BRADESCO SAÚDE em protelar o procedimento 

necessitado pelo paciente, cuja cobertura é amparada contratualmente [fl. 30]. 

Ademais, não se constatou haver disparidade entre pareceres médicos, como alegado, 

até porque só existe no processo laudo do Dr. Arthur Cukiert, que acompanha o 

paciente DURVAL. Por isso, entende o Tribunal que a apelante, ao submeter o autor a 

uma espera sem precedentes, cria contra os princípios da boa-fé objetiva e da função 

social do contrato [art. 421 do CC], uma cláusula de barreira e que restringe o acesso 

do consumidor a uma vantagem contratual legítima. A decisão pró-consumidor [artigo 

47, da Lei 8078/90] decorre de aplicação do artigo, 51, IV, da Lei 8078/90 e deve ser 

mantida. Desta forma, a BRADESCO cabe, por dever contratual, cobrir os gastos 

referentes à cirurgia a que se submeteu o autor. A questão da urgência é algo que se 

insere mais ao alvedrio do paciente, que possui legitimidade e interesse de realizar o 

ato cirúrgico em busca de tratamento para a doença que o acomete, sendo certo, de 

todo modo, que o implante foi indicado pelo médico que o assiste e, neste sentido, 

como bem esclarecido no julgamento do Resp. 668.216 SP, Ministro CARLOS ALBERTO 

MENEZES DIREITO, do colendo STJ [DJU de 2.4.2007]: "O plano de saúde pode 

estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento será 

alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é 

inviável vedar a quimioterapia pelo simples fato de ser esta uma das alternativas 

possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente nesse 



preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão da cláusula limitativa, ser 

impedido de receber tratamento com o método mais moderno disponível no momento 

em que instalada a doença coberta". Nega-se provimento. O julgamento teve a 

participação dos Desembargadores TEIXEIRA LEITE [Presidente], FÁBIO QUADROS e 

ENIO SANTARELTrZULIANI, Relator. 

 

403. PLANO DE SAÚDE. MANDADO DE SEGURANÇA. Liminar deferida no juizo impetrado em favor da 

litisconsorte passiva. Reajuste cobrado no percentual de 30% sobre a mensalidade anterior. 

Majoração excessiva e contrária ao artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Segurança 

denegada (TJBA; Rec. 99652-1/2006-1; Quinta Turma Recursal; Rel. Juiz João Lopes da Cruz; 

DJBA 30/03/2010) 

 

404. APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM 

OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCIDÊNCIA NÃO 

DEMONSTRADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TR. 

INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA-TARIFA DE EMISSÃODE BOLETO-ÔNUS DO CREDOR. FALTA DE 

INTERESSE RECURSAL DA AUTORA E DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 

ABUSIVIDADE. TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

SIMPLES. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E 

EMPARTEPROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. ". A comissão de permanência não pode 

ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, que previstos para 

a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela". (RESP 

906.054/RS; Rel. Min. Aldir passarinho Junior; 5ª t. ; julg. 07-02-2008, dje 10-3-2008, in www. 

Jus. BR). Não há afastar a capitalização de juros e a TR quando não demonstrada suas 

incidências. "financiamento para compra de veículo. Renegociação: Possibilidade de revisão. 

Juros. Capitalização. TR. Precedentes da corte. (...) 2. Não existe nos contratos de financiamento 

comum a limitação dos juros remuneratórios (...)" (RESP 285.827/RS; Rel. Min. Carlos Alberto 

Menezes direito; 3ª t. ; julg. 27-8-2001; DJU 08-10-2001 p. 213; in www. STJ. Jus. BR). Não se 

conhece do apelo quanto às matérias decididas favoravelmente ao recorrente. "a cobrança de 

taxa de abertura de crédito e de tarifa de emissão de boleto bancário é abusiva e contrária ao 

artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. " (rac nº 132724/2008; 1ª c. Cível; Rel. Des. 

Guiomar teodoro borges; julg. 16-3-2009; in www. TJMT. Jus. BR). "... A possibilidade de 

repetição em dobro requer a configuração da má-fé do credor ou que o encargo tenha sido 

objeto de controvérsia judicial. " (STJ; AGRG no RESP 933.337/RS; 4ª t. ; Rel. Min. João Otávio de 

noronha; julg. 23-6-2009, DJU 04-8-2009, in www. STJ. Jus. BR). (TJMT; APL80853/2009; Capital; 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Juracy Persiani; Julg. 17/03/2010; DJMT 30/03/2010; Pág. 34) 

 

405. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAR. OFERTA DE CURSO. 

CONTRATO DE ADESÃO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAIS. 

CANCELAMENTO DO CURSO PREVISTO NO MANUAL DO CANDIDATO DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DA MATRÍCULA E COMUNICAÇÃO 

AO CONSUMIDOR DA NÃO REALIZAÇÃO DO CURSO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. 

EXIGÊNCIA DO ART.31, DO CDC, DE INFORMAÇÕES CLARAS, CORRETAS E PRECISAS. DIREITO À 

INFORMAÇÃO. DEVER ANEXO DE CONDUTA. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. 

INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS 

FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART.47 DO CDC. MÁ PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. VÍCIO NA ATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. ARTS.186 E 927, PARÁGRAFO 

ÚNICO, DO CCB/02 C/C ART.14 DO CDC. LEI Nº 8078/90. CONSTRANGIMENTO E ANGÚSTIA 

ANORMAIS. TORMENTOS. FRUSTRAÇÃO. ABUSO DE DIREITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO 



ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES DAS TURMAS 

RECURSAIS. O QUANTUM FIXADO NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ATENTANDO PARA 

AS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO EVENTO, PARA A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DAS PARTES, 

PARA A GRAVIDADE E A REPERCUSSÃO DA OFENSA, BEM COMO PARA OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE PROPORCIONALIDADE, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, TEM 

TAMBÉM DE BUSCAR EFETIVA ALTERAÇÃO DE CONDUTA NA PARTE QUE AGRIDE DIREITO DO 

CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. UNÂNIME. 1. Insurge-se a recorrente contra a r. Sentença 

que julgou parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial, para condenar a requerida 

a pagar à requerente a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) a título de indenização por dano 

material e em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorrente de cancelamento do curso de 

informática rápida em windows, word, powerpoint, excel e internet.2. A matéria devolvida a 

reexame por este colegiado restringe-se a indenização a título de danos morais.3. Incontroverso 

nos autos que o autor matriculou-se no curso acima mencionado em 23/04/09, e assinou o 

termo aditivo ao contrato, onde consta que seria necessário o preenchimento de pelo menos 

60% da capacidade da sala de aula para ocorrer o início do curso.4. Inicialmente cumpre-me 

ressaltar que me filio ao entendimento de que de regra o inadimplemento de contrato, por si só, 

não acarreta dano moral.5. Da análise do termo de aditivo colacionado, verifica-se que a 

instituição de ensino se reservou o direito de não colocar o curso em funcionamento caso o 

número de matriculados fosse inferior a 60 alunos. Entretanto, apesar de alegar que este foi o 

fundamento da não realização do curso, não fez qualquer prova a respeito, ônus que lhe 

competia, nos termos do art. 333, II do CPC.6. Não restou demonstrado também que o autor 

fora comunicado e convocado para receber a quantia despendida com a matrícula, e negou-se 

em recebê-la. Note-se que a informação constante da assentada de conciliação é prova 

unilateral, vez que é mera informação da recorrente. Desta forma, afastada a excludente de 

responsabilidade, presente no art. 14, §3º, do CDC..7. Não bastasse, inexiste, no contrato e 

aditivo, prazo para cumprimento do serviço contratado. Entendo que não pode prevalecer 

cláusula onde o consumidor (hipossuficiente) fique sem informação acerca do início do curso ou 

mesmo sobre sua realização. Inteligência do art. 51, incisos IV, IX do CDC.8. Se no momento da 

contratação a empresa não prestou informações claras e adequadas sobre o prazo para 

definição da realização do curso e, em caso de não se concretizar, o prazo para restituição do 

valor pago pela matrícula, restou descumprido o dever básico de informar clara e corretamente 

ao consumidor os limites do pactuado. Violação ao dever de informação e transparência do art. 

31, do CDC, gerando questão obscura do contrato em desacordo com a boa-fé, lealdade, 

probidade e eticidade contratuais, em todas as suas fases.9. Frise-se que em caso de 

controvérsia, tratando-se de contrato de adesão, como é o caso em comento, as cláusulas 

contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC).10. 

Caracterizado muito mais que uma desinformação e frustração, o consumidor ficou meses 

impossibilitado de contratar novo serviço aguardando uma definição da recorrente que nunca 

lhe fora repassada. A falha do serviço é patente.11. Responsabilidade objetiva do prestador de 

serviços, consoante disposto no art. 14, do CDC. Lei nº 8078/90. Fato do serviço. Teoria do risco 

da atividade. Art.927, parágrafo único.12. O quantum fixado na indenização por danos morais, 

atentando para as circunstâncias específicas do evento, para a situação patrimonial das partes, 

para a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como para os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa, tem também de buscar efetiva 

alteração de conduta na parte que agride direito do consumidor. In casu, o valor de R$ 4.000,00 

não é capaz de configurar qualquer enriquecimento indevido.13. Recurso conhecido e 

improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes autorizados pelo art. 46 da Lei 

n.9.099/95. Unânime. (TJSE; RIn 2010900519; Ac. 399/2010; Turma Recursal; Relª Juíza Elbe 

Maria F. do P. de Carvalho; DJSE 30/03/2010; Pág. 420) 



 

406. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEF. EXTRAVIO DE MALOTES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO 

CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. 

APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Apelação interposta pela CEF, em face da sentença que a condenou 

ao pagamento de indenização por danos decorrentes do extravio de malotes entregues em uma 

de suas agências bancárias por representante da empresa Distribuidora Comercial e Indústria 

Rio Branco Ltda. 2. A responsabilidade civil de que tratam os autos é a disciplinada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, por força do disposto em seu art. 3º, § 2º, que incluiu, na noção de 

serviço, as atividades de natureza bancária. 3. Há de ser invertido o ônus da prova, por mostrar-

se notória a fragilidade e hipossuficiência da parte autora, que não conta com os mesmos meios 

técnicos e econômicos da Caixa para provar os fatos alegados (art. 6, VIII, do CDC). 4. Hipótese 

em que a fita de Circuito Fechado de Televisão apresentada pela CEF não consiste em elemento 

idôneo para afastar a alegação da parte autora de que, no dia 15/04/2005, o Sr. Thiago Guillou 

Pedrosa, como de costume, dirigiu-se a uma das agências da Caixa e efetuou a entrega de dois 

malotes empresariais, cujos pagamentos não foram devidamente processados como previsto no 

contrato. Segundo informações registradas no laudo elaborado por perito da Polícia Federal, a 

fita entregue a exame não apresentava imagens contínuas, sendo composta pela edição de três 

outras fitas, cada qual gravada por câmera diferente. Informou-se, ainda, que somente a 

apresentação de uma nova fita, contendo a gravação de todas as imagens captadas pelas 16 

câmeras de segurança existentes na agência da CEF, possibilitaria um exame conclusivo sobre o 

fato questionado. 5. Além de bens patrimoniais, as pessoas jurídicas possuem bens 

extrapatrimoniais ligados à sua honra objetiva que, quando violados, configuram danos morais 

a serem indenizados. A empresa autora logrou comprovar que o extravio dos malotes entregues 

à CEF ocasionou a inadimplência de compromissos assumidos com seus clientes e fornecedores, 

o que gerou considerável abalo à sua imagem, credibilidade e reputação. Danos morais 

configurados. 6. Tratando-se de danos morais, a indenização deve ser suficiente para 

desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do réu e, ao mesmo tempo, 

amenizar, na medida do possível, o constrangimento causado ao autor lesado. Por outro lado, 

não pode se mostrar excessiva diante dos danos efetivamente sofridos, sob pena de resultar em 

enriquecimento ilícito. 7. No caso, o valor de R$ 5.000,00, arbitrado na sentença recorrida, 

mostra-se razoável e proporcional à repercussão do evento danoso, sendo suficiente a atender 

os critérios acima aludidos. 8. Quanto aos danos matérias, há de ser afastada a alegação da 

apelante de que, por força de cláusula contratualmente prevista, só pode ser responsabilizada 

pelo pagamento de R$ 10.000,00. 9. É certo que, nos termos da cláusula terceira do contrato 

firmado entre as partes, "a Caixa se responsabiliza até o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

para os casos em que houver sinistro dos malotes sob sua custódia, após a devida apuração dos 

fatos". Ocorre que, conforme disposto no artigo 51, I, do CDC, são abusivas e, portanto, nulas, 

as cláusulas que, de alguma forma, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor 

por vícios na prestação do serviço, mesmo que o consumidor as tenha pactuado livre e 

conscientemente. 10. Em que pese o dispositivo legal reportado admita a limitação da 

indenização nos casos em que o consumidor é pessoa jurídica, exige, em contrapartida, a 

existência de situação justificável. No caso de extravio de malote empresarial, entregue no 

sistema caixa rápido, a limitação de fato se justifica já que o recebimento pela instituição 

bancária ocorre sem a conferência imediata da correlação entre o valor declarado pelo cliente e 

o valor nele efetivamente contido. Entretanto, a limitação de R$ 10.000,00 deve ser 

considerada por malote extraviado, de modo a se adequar ao comando do art. 51, I, do CDC. 

11. O limite indenizatório contratualmente previsto restringe-se aos danos emergentes sofridos 

em razão da perda dos valores constantes no malote. Não se estende, portanto, aos lucros 

cessantes igualmente suportados pela empresa autora, em face da suspensão de sua atividade 

de distribuição de farinha de trigo, após tornar-se inadimplente quanto às obrigações 



assumidas junto ao fornecedor. 12. Por mostrarem-se adequados os critérios e parâmetros 

adotados na sentença recorrida, há de ser igualmente mantido o valor fixado a título de 

indenização por danos materiais. 13. Apelação improvida. (TRF 5ª R.; AC 443993; Proc. 

2005.80.00.003525-0; AL; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Rogério Fialho Moreira; DJETRF5 

29/03/2010) 

 

407. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. O crédito fornecido ao consumidor pessoa física para utilização na aquisição 

de bens no mercado como destinatário final, se caracteriza como produto, importando no 

reconhecimento da instituição bancária/financeira como fornecedora para fins de aplicação do 

CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90. Entendimento referendado pela 

Súmula nº 297 do STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, 

da Lei nº 8.078/90 instituiu o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato, especialmente, quando 

o fornecedor insere unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações 

claramente excessivas, suportadas exclusivamente pelo consumidor, como no caso concreto. 

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao 

ano, consoante interpretação pró-consumidor, parte hipossuficiente nas relações de consumo, 

do art. 51, IV, do CDC, e diante de ausência de prova de que o financiador tenha autorização do 

CMN para praticar taxas superiores. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE DE 

APLICAÇÃO DA MP 2.170. No caso concreto trata-se de contrato de Cédula de Crédito Bancário 

que, a teor do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/04, tem autorização para a contratação da 

capitalização dos juros em qualquer periodicidade. Não obstante, a simples existência de 

legislação autorizando a incidência do encargo, por si só, não tem o condão de presumir a sua 

contratação em todos os pactos dessa natureza, devendo, em cada caso, constar cláusula 

expressa informando o consumidor sobre sua incidência, sob pena de afronta às diretrizes do 

CDC, quanto à necessidade de clara compreensão do conteúdo do contrato e do alcance das 

obrigações assumidas. Vedada a capitalização no caso concreto. MULTA MORATÓRIA. Mantida 

em 2% (dois por cento), porém, sobre o valor da parcela em atraso, nos termos do art. 52, 

parágrafo 1º, da Lei nº 8.078/90. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO. Sendo apurada a existência de saldo devedor, devem ser compensados os 

pagamentos a maior feitos no curso da contratualidade. Verificado que o débito já está 

quitado, devem ser devolvidos os valores eventualmente pagos a maior, na forma simples, 

corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e com juros legais desde a citação. DISPOSIÇÕES DE 

OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação do art. 515 do CPC. Incidência do princípio tantum 

devolutum quantum appellatum. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (TJRS; AC 70032270969; São 

Leopoldo; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 

05/11/2009; DJERS 29/03/2010) 

 

 

408. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO 

GARANTIDO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE PROVA. SENTENÇA CITRA PETITA. DAS 

PRELIMINARES. Não há falar em nulidade por cerceamento de defesa em face de não ser 

oportunizada a produção de provas, pois as alegações dizem respeito unicamente à matéria de 

direito, que comporta o pronto julgamento da lide, nos termos do art. 330, I, do CPC. A alegação 

de a sentença ser citra petita, por não examinar todos os pedidos da inicial, também não é de 

ser acolhida, pois examinando as postulações da inicial, o Magistrado entendeu em somente 

afastar a comissão de permanência, de modo que, no restante, manteve o contrato. E, 



finalmente, também não prospera a alegação de o contrato possuir lacunas em branco, pois 

observando-se os documentos de fls. 42/43 (aditivo cedular e cédula de crédito bancário), no 

que efetivamente importa para esclarecer as partes, os documentos se encontram 

perfeitamente preenchidos. Alegação afastada. INCIDÊNCIA DO Código de Defesa do 

Consumidor. O crédito fornecido ao consumidor pessoa física para utilização na aquisição de 

bens no mercado como destinatário final, se caracteriza como produto, importando no 

reconhecimento da instituição bancária/financeira como fornecedora para fins de aplicação do 

CDC, nos termos do art. 3º, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90. Entendimento referendado pela 

Súmula nº 297 do STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR À REVISÃO CONTRATUAL. O art. 6º, inciso V, 

da Lei nº 8.078/90 instituiu o princípio da função social dos contratos, relativizando o rigor do 

Pacta Sunt Servanda e permitindo ao consumidor a revisão do contrato, especialmente, quando 

o fornecedor insere unilateralmente nas cláusulas gerais do contrato de adesão obrigações 

claramente excessivas, suportadas exclusivamente pelo consumidor, como no caso concreto. 

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. Os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao 

ano, consoante interpretação pró-consumidor, parte hipossuficiente nas relações de consumo, 

do art. 51, IV, do CDC, e diante de ausência de prova de que o financiador tenha autorização do 

CMN para praticar taxas superiores. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. No caso concreto trata-se de 

contrato de Cédula de Crédito Bancário que, a teor do art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/04, tem 

autorização para a contratação da capitalização dos juros em qualquer periodicidade. Assim, 

tendo em vista que o contrato informa a incidência da capitalização mensal e anual na 

composição das parcelas, vai mantida a periodicidade contratada. COBRANÇA DE TARIFA E/OU 

TAXA NA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. Encargo contratual abusivo, porque 

evidencia vantagem exagerada da instituição financeira, visando acobertar as despesas de 

financiamento inerentes à operação de outorga de crédito. Inteligência do art. 51, IV do CDC. 

DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS/REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sendo apurada a existência 

de saldo devedor, devem ser compensados os pagamentos a maior feitos no curso da 

contratualidade. Verificado que o débito já está quitado, devem ser devolvidos os valores 

eventualmente pagos a maior, na forma simples, corrigidos pelo IGP-M desde o desembolso e 

com juros legais desde a citação. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Aplicação do art. 

515 do CPC. Incidência do princípio tantum devolutum quantum appellatum. PRELIMINARES 

REJEITADAS. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS; AC 70029755899; Bagé; Décima Terceira Câmara 

Cível; Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 10/09/2009; DJERS 29/03/2010) 

 

409. REVISÃO DE CONTRATO. INCIDÊNCIA DO CDC. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TABELA PRICE. 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ANATOCISMO. MP 2.170-36/2001. INAPLICABILIDADE. COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. "TAXAS" 

DE ABERTURA DE CRÉDITO E EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO. FORMA SIMPLES. Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos 

clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no § 2º do art. 3º do 

referido diploma legal. Incabível a capitalização dos juros, sendo inaplicável a MP 2.170-

36/2001, sob pena de violar o disposto no art. 62, § 1º, III, da Carta Magna. Precedentes do c. 

STJ e do e. TJDFT. É vedada a cobrança da comissão de permanência, na hipótese de 

inadimplemento, cumulada com multa, juros moratórios e correção monetária. Precedentes. 

São nulas, em face da manifesta abusividade, as cláusulas contratuais que estipulam a 

cobrança da "Taxa" de Abertura de Crédito e de Emissão de Boleto Bancário, com fulcro no art. 

51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança de valores que possuem suporte em 

cláusula contratual após ter sido esta considerada abusiva enseja apenas a devolução simples. 

(TJDF; Rec. 2008.01.1.108098-7; Ac. 409.494; Segunda Turma Cível; Relª Desª Carmelita Brasil; 

DJDFTE 26/03/2010; Pág. 99) 

 



410. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. 

APOSENTADORIA PELO INSS. CLÁUSULA ANTI-FUNCIONAL. JUROS DE MORA. I. A invalidez há de 

ser entendida como aquela debilidade que impossibilita a pessoa para o desempenho de seu 

lavor habitual ou congenere, e não para o exercício de qualquer atividade produtiva. II. A 

invalidez e permanente quando a lesão e insuscetível de alteração em prazo previsivel, 

considerados os recursos da terapeutica e a reabilitação disponível na atualidade, reputando-se 

total quando a pessoa se vê impossibilitada, totalmente ou em sua maior parte, de realizar 

tarefas normais para as quais estava habilitada, exigindo sua readaptação ou reabilitação 

profissional. III. A aposentadoria por invalidez permanente pelo INSS e suficiente para 

comprovar a lesão total e permanente que acometeu o segurado, dada a seriedade e rigorismo 

técnico das pericias deste órgão previdenciario. lV. E nula de pleno direito a cláusula contrtual 

que conceitua invalidez permanente total como forma de restringir a cobertura securitaria, pois 

limita direitos fundamentais inerentes a natureza do contrato, de moda a ameacar seu objeto, 

pelo que apresenta-se abusiva, na medida em que coloca consumidor em desvantagem 

exagerada, além de ser incompatível com a boa-fe e a eqüidade contratual (art. 51, inc,IV e 

parágrafo 1º do CDC). V. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem 

incidir a partir da citação. Recurso conhecido e provido em parte. (TJGO; AC 200900384837; 

Goiânia; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; DJGO 26/03/2010; Pág. 228) 

 

411. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL PRÉ-CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO 

APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC, ART. 3º, § 1º, E 51, 

IV) INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE MANEIRA MAIS BENÉFICA AO 

CONSUMIDOR (CDC, ART. 47). VALOR DAS PRESTAÇÕES MENSAIS E SALDO DEVEDOR 

REAJUSTADOS POR PARÂMETROS NÃO PREVISTOS LEGAL OU CONTRATUALMENTE 

ILEGALIDADE E INEXIGIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DE VALORES EM LIQUIDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO. PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR QUE ESVAZIA DE OBJETO O APELO DA 

REQUERIDA. APELO 1) DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO 2) DA RÉ PREJUDICADO, 

PELA PERDA DE OBJETO. 1. Se a empresa, promitente vendedora de lote urbano, admite ter 

cobrado do compromissário comprador parcelas reajustadas por parâmetros não previstos na 

Lei ou no contrato, merece condenação na repetição corrigida e com juros dos valores recebidos 

a maior, como se apurar em liquidação de sentença por arbitramento. 2. Os artigos 3º, § 1º, e 

51, IV do Código de Defesa do Consumidor autorizam a sua aplicação na hipótese dos autos, 

cujas normas, de ordem pública e de interesse social (CF, art. 5º, xxxii; art. 170, V; e art. 48 das 

disposições transitórias), sobrepujam a força vinculante do contrato ( pacta sunt servanda), de 

sorte a autorizar o poder judiciário a intervir no avençado, mormente quando se vislumbra a 

ocorrência de onerosidade excessiva, e o descumprimento dos princípios da boa-fé e da 

equidade. 3. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao 

consumidor (CDC, art. 47). (TJPR; ApCiv 0597786-0; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. 

Ivan Bortoleto; DJPR 26/03/2010; Pág. 94) 

 

412. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO. PESSOA FÍSICA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

INEXISTENTE. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. HIPÓTESE CARACTERIZADA. 

READEQUAÇÃO DO JULGADO. O julgamento antecipado da lide não ocasiona cerceamento d e 

defesa se existentes nos autos elementos suficientes à formaçã o da convicção do magistrado. 

Portanto, pelo improvimento do agravo. Preliminar. Julgamento ultra petita. Hipótese 

caracterizada de julgamento ultra petita, uma vez que não houve pedido referente à cobrança 

da tarifa de abertura de crédito(tac), da taxa d e emissão de boleto bancário(tec) e da 

capitalização de juros. Necessidade de readequação da decisão 7/623 monocrática. PR eliminar 

acolhida. Mérito. A possibilidade de aplicação d o código de defesa do c onsumidor ao con trato 



sub examine já é matéria PA cific ada nesta corte, em consonância com a jurisprudência 

firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula nº 297. Não havendo ma is 

divergência sob re este ponto, con clui-se pela possibilidade de revisão, pelo poder jud iciário, de 

cláusulas iníquas, abusivas ou potestativas, de modo a preservar o equilíbrio contratual, n os 

termos do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. Juros remuneratórios. A alteração d a 

taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa 

média do mercado. No caso concreto dos a utos, o contrato de financiamento foi firmado no 

mês d e setembro de 2000(fls.12). A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato sub 

examine. 2,38% ao mês, é inferior à taxa média mensal do mesmo período em que foi fir mado 

o contrato que foi de 2,55%, conforme consulta realizada ao site do Banco Central do Brasil 

(www. Bcb. Gov. BR), na tabela de aquisição de veículo. Pessoa física, inexistindo, portanto, 

abusividade do lucro do a pelante capaz de influir no equilíbrio contratual. Correta a decisão 

monocrática. Restituição do indébito. No caso concreto dos autos, como bem salientado na 

decisão de primeiro grau, reconhecida a nulidade de cláusulas, necessár ia a compensação ou 

restituição dos acréscimos ilegais. Porém, em sua forma simples. Recurso conhecido. Preliminar 

acolhida parcialmente. No mérito, provimento parcial do apelo. À unanimidade. (TJSE; AC 

2009216359; Ac. 1789/2010; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Suzana Maria Carvalho Oliveira; 

DJSE 26/03/2010; Pág. 7) 

 

413. PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO . CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS . ILEGALIDADE . TAXA 

DE ABERTURA DE CRÉTITO . ABUSIVIDADE CONTRATUAL. As instituições financeiras não se 

submetem à Lei de Usura, consoante o enunciado das Súmulas nºs 596/STF e 283/STJ, não 

sendo, por isso, possível, falar em limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano. É vedada 

a capitalização mensal de juros, ainda que expressamente convencionada, a teor da Súmula nº 

121 do Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se que o art. 5º, caput, da Medida Provisória nº 

2170-36/2001, que autoriza a capitalização mensal de juros, foi declarado inconstitucional nos 

autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2006.00.2.001774-7, deste Eg. Tribunal de 

Justiça. É nula a cláusula contratual que prevê a cobrança da taxa de abertura de crédito, por 

afronta ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. (TJDF; Rec. 2007.01.1.107580-

7; Ac. 411.814; Quarta Turma Cível; Rel. Desig. Des. Sérgio Bittencourt; DJDFTE 25/03/2010; 

Pág. 69) 

 

414. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/ DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. QUESTÕES REFERENTES À LIMITAÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS, COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, MULTA CONTRATUAL E ÍNDICE DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA, NÃO SÃO CONHECIDAS, POIS NÃO FORAM OBJETO DA INICIAL OU DA 

SENTENÇA CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR A EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS, VEZ QUE INEXISTENTE PRÉVIA PACTUAÇÃO TAC E TEC SÃO CUSTOS QUE DEVEM SER 

SUPORTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA ATIVIDADE 

DESENVOLVIDA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO FINANCEIRA (IOF). AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE 

DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES. RECURSO 

PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (. ) 2. A capitalização dos juros em 

periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 

(MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada, o que não ocorre no caso em apreço. 3. Agravo 

regimental desprovido. (AGRG no RESP 1043101/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, quarta 

turma, julgado em 28/10/2008, dje 17/11/2008) (grifei) -(. . . ) II - Considerando que ao 

formalizar o contrato a instituição financeira deve fornecer ao financiado todo o suporte 

material para que este cumpra a sua obrigação, a cobrança de tarifa de emissão de carnê 

revela-se ilegal, diante do disposto no artigo 51, inciso VI, do CDC. III (. . . ). (AP. Cível 379093-8 



Rel. Rabello filho 18ª CC DJU 13/04/2007). -(. . . ) - Imposto sobre operação financeira (IOF) - 

Ausência de abusividade - Capitalização de juros taxa de juros anual maior que doze vezes a 

taxa de juros mensal - Vedação - Descaracterização da mora (. . . ) (TJPR AP. Cível 495579-5 Rel. 

Ruy muggiati 18ªcc DJU 17/10/2008) (grifei) -(. . . ) ademais, é de se ponderar que o banco 

apelado efetuou o cálculo das parcelas de acordo com as cláusulas contratuais, as quais, até 

serem declaradas nulas, eram plenamente válidas e eficazes; tratando- se, portanto, de erro 

justificável, que autoriza a restituição de forma simples. (AP. Cível 514209-2 - TJPR, 18ª CC, Rel. 

Des. José Carlos dalacqua, DJU 12/09/2008) (TJPR; ApCiv 0629541-0; Teixeira Soares; Décima 

Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Roberto de Vicente; DJPR 25/03/2010; Pág. 175) 

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou 

concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, 

informá-lo prévia e adequadamente sobre: 

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; 

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; 

III - acréscimos legalmente previstos; 

IV - número e periodicidade das prestações; 

V - soma total a pagar, com e sem financiamento. 

§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não 

poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.(Redação dada pela Lei nº 

9.298, de 1º.8.1996) 

§ 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 

mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 

§ 3º (Vetado). 

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em 

prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno 

direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do 

credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2º Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a 

restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem 

econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao 

grupo. 

§ 3° Os contratos de que trata o caput deste artigo serão expressos em moeda corrente 

nacional. 

Julgados 



415. RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RECEBER AS PARCELAS PAGAS, SEM DEDUÇÃO DAS 

PARCELAS NÃO PAGAS E COM REDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 

INCONFORMISMO. ACOLHIMENTO EM PARTE. PERCENTUAL DE 30%, A SER RETIDO, QUE ESTÁ 

PREVISTO NO ESTATUTO E NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO. NULIDADE DA CLÁUSULA QUE 

PERMITE A DEDUÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLENTES DO VALOR A SER RESTITUÍDO. 

POSSIBILIDADE DO CONTRATANTE PERDER TODOS AS VALORES PAGOS OU PASSAR A DEVEDOR. 

VIOLAÇÃO DISSIMULADA AO ARTIGO 53, DO CDC. Devolução dos valores pagos, devidamente 

corrigidos e com incidência de juros, permitindo- se somente a dedução de 30%, referente à 

taxa de administração. Sentença reformada em parte. Recurso provido em parte. (TJSP; APL 

994.03.042403-0; Ac. 4324139; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Grava 

Brasil; Julg. 15/12/2009; DJESP 31/03/2010) 

 

416. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DECRETADA COM BASE NA MORA 

DOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES REINTEGRAÇÃO DEFERIDA COMO CONSEQÜÊNCIA 

DO ROMPIMENTO DO CONTRATO. PERDA SUBSTANCIAL DOS VALORES PAGOS PELOS RÉUS. 

CABIMENTO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. Muito embora a regra do art. 53 do CDC, a 

inadimplência dos demandados remonta ao ano de 1999 Situação que justifica a retenção de 

50% dos valores pagos. Benfeitorias. Indenização. Descabimento. Ausência de qualquer 

comprovação da existência das mesmas. Mera alegação feita em resposta, sem qualquer prova 

documental. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 994.03.054180-4; 

Ac. 4350291; Franco da Rocha; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 

03/03/2010; DJESP 30/03/2010) 

 

417. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. O CONTRATO 

DE COMPRA E VENDA FOI CELEBRADO ENTRE OS AUTORES E A RÉ ROSSI, QUE É PARTE 

LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO HÁ IRREGULARIDADE NO 

CONTRATO CAPAZ DE ENSEJAR A SUA NULIDADE. NÃO OCORREU A SITUAÇÃO PREVISTA NO 

ART. 478 DO C.C.. POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL. O CONTRATO 

CELEBRADO ENTRE AS PARTES É DE TRATO SUCESSIVO E O C.D.C. É MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA, SENDO APLICADO DE IMEDIATO. APLICAÇÃO DO ART. 53 DO C.D.C.. A retenção de 

todo o valor pago pelo promissário comprador é abusiva -A ré devolverá os valores pagos pelos 

autores com retenção de 10% a título de multa. A restituição deve ser feita de uma só vez. Os 

danos morais não são cabíveis, pois a parte tem direito de discutir as cláusulas contratuais. 

Recurso dos autores parcialmente provido e desprovido o da ré (Voto 17743. (TJSP; APL 

994.06.038917-6; Ac. 4332736; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ribeiro 

da Silva; Julg. 24/02/2010; DJESP 29/03/2010) 

 

 

418. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. 

DESISTÊNCIA. TAXAS. CLÁUSULA PENAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. VOTO 

VENCIDO PARCIALMENTE. É jurídico que a restituição ao consorciado desistente ocorra somente 

após o encerramento do grupo, e evidenciado um prazo de carência no contrato para o 

pagamento, este deve ser respeitado. Desde que expressamente pactuada entre as partes, a 

cláusula penal tem sua aplicação autorizada nos termos do art. 53 § 2º do CDC. A devolução 

dos valores pagos pelo consorciado não inclui as taxas de administração e de seguro de vida 

eventualmente contratadas. V. V. P. : Independentemente do motivo alegado, é lícito ao 

consorciado a retirada do grupo, reavendo de imediato os valores. Sobre o valor a ser restituído 

deve incidir correção monetária desde o respectivo desembolso e juros moratórios a partir da 

citação, nos termos do artigo 405 do CC. (TJMG; APCV 1.0701.08.243642-2/0011; Uberaba; 



Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 14/01/2010; DJEMG 

08/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0701.08.243642-2/001(1); Uberaba; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 14/01/2010; DJEMG 

08/03/2010). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CONSÓRCIO - DEVOLUÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS PELO CONSORCIADO - DESISTÊNCIA - TAXAS - CLÁUSULA PENAL - 

ENCERRAMENTO DO GRUPO - LEGALIDADE. VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. É jurídico 

que a restituição ao consorciado desistente ocorra somente após o encerramento do 

grupo, e evidenciado um prazo de carência no contrato para o pagamento, este deve 

ser respeitado. Desde que expressamente pactuada entre as partes, a cláusula penal 

tem sua aplicação autorizada nos termos do art. 53 § 2º do CDC. A devolução dos 

valores pagos pelo consorciado não inclui as taxas de administração e de seguro de 

vida eventualmente contratadas. V.v.p.: Independentemente do motivo alegado, é 

lícito ao consorciado a retirada do grupo, reavendo de imediato os valores. Sobre o 

valor a ser restituído deve incidir correção monetária desde o respectivo desembolso e 

juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do CC. APELAÇÃO CÍVEL 

N° 1.0701.08.243642-2/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): PORTOBENS 

ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA - APTE(S) ADESIV: JOSÉ GASPAR DE SOUZA 

JUNIOR - APELADO(A)(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA, JOSÉ 

GASPAR DE SOUZA JUNIOR - RELATOR: EXMO. SR. DES. MARCELO RODRIGUES – 

ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência da Desembargadora SELMA MARQUES , 

na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR 

PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR. Belo Horizonte, 14 de janeiro de 2010. 

DES. MARCELO RODRIGUES – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. MARCELO 

RODRIGUES: VOTO - Trata-se de apelação cível interposta por Portobens 

Administradora de Consórcios Ltda, em face da r. sentença de f. 64/71-TJ, pela qual o 

Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial na ação ordinária que lhe 

move José Gaspar de Souza Júnior para declarar rescindido o contrato de consórcio 

firmado entre as partes, declarar nulas as cláusulas abusivas, condenando-a a restituir 

de imediato os valores pagos, deduzida a taxa de administração e cláusula penal, com 

juros de 1,0% ao mês da citação, e correção monetária pelos índices da Corregedoria 

Geral de Justiça, a partir de cada desembolso. Condenou o autor ao pagamento de 

metade das custas, devido à exclusão de parte do pólo passivo, e condenou a ré ao 

pagamento de metade das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o 

valor da condenação, suspensa a exigibilidade para o autor devido à assistência 

judiciária. Em suas razões de recurso a apelante aduz que o pedido não poderia ser 

julgado parcialmente procedente, já que as cláusulas do contrato não ofendem os 

ditames do Código de Defesa do Consumidor. Alega que a devolução deve obedecer ao 

encerramento do grupo e que as taxas visam cobrir o risco de sinistro e remunerar a 

administradora, bem como cobrir os prejuízos com a retirada do consorciado. Sustenta 

que a retirada do consorciado causa prejuízos e que há defasagem do fundo comum, 

mesmo com a substituição do participante. Aponta que a substituição não faz com o 

que o capital retirado seja imediatamente reposto, já que somente após contemplado 

é que o novo consorciado contribui com os valores atrasados. Insurge-se quanto a 

aplicação de correção monetária na devolução, a exclusão da cláusula penal pura vista 

no inciso II da cláusula 36 da avença, e aplicação de juros de mora desde a citação, 

devendo esta incidir desde a mora, que ocorrerá ao vencimento do consórcio. Preparo 



do recurso à f. 92-TJ.  O apelado apresentou contrarrazões às f. 99/106-TJ, pelo não 

provimento do recurso principal. José Gaspar de Souza Júnior interpôs apelação 

adesiva às f. 95/98-TJ, pugnando pela reforma da sentença para exclusão da cláusula 

penal quanto a retenção de 10%, posto que não houve prova de prejuízo a ensejar 

aplicação da norma, conforme exige o CPC. Ausente preparo por estar o apelante 

adesivo sob o pálio da assistência judiciária. Presentes pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. Ausente preliminares, passo ao exame do mérito. 

APELAÇÃO PRINCIPAL MÉRITO - Sustenta a apelante que o pedido deveria ser julgado 

improcedente, haja vista que a devolução após o final do grupo já é previsto no 

contrato. Aduz como razões de recurso que as taxas pactuadas para o caso de 

desistência devem ser retidas, como a cláusula penal que visa cobrir os prejuízos pelo 

desligamento do consórcio. Inicialmente, com relação ao julgamento do feito operado 

pelo Juiz monocrático, não há que se falar na improcedência do pedido inicial, uma vez 

que o autor pleiteou, também, a declaração de rescisão do contrato de consórcio 

firmado pelas partes. Desta forma, tendo sido acolhido o pedido formulado quanto a 

este ponto, não haveria outra solução se não dar parcial procedência às pretensões 

apresentadas em Juízo. No caso em apreço, meu entendimento é no sentido de que a 

devolução dos valores pagos a consorciado desistente ou excluído deve respeitar o 

contrato firmado entre as partes. Conforme se depreende dos autos, o contrato 

firmado entre a apelante e o apelada (f. 37/41-TJ), noticia nos seus itens 39 e 40, 

exatamente o mesmo texto da Circular n. 2.766, do Banco Central, que estabelece: 

"Dentro de 60 (sessenta) dias da contemplação de todos os consorciados dos 

respectivos grupos e da colocação dos créditos à disposição, a administradora, 

observada a seguinte ordem, deverá comunicar: I. (...) II. Aos excluídos, que estão à 

disposição os valores relativos à devolução das quantias por eles pagas". 

Notadamente, o contrato de adesão pactuado entre as partes observou plenamente a 

legislação vigente, considerando que o consórcio foi previsto para um prazo de 

duração de 120 (cento e vinte) meses, tendo o apelado efetuado o pagamento de 02 

(duas) parcelas, e ao desistir de prosseguir com o pacto, é óbvio que se submeteu às 

exigências previamente acordadas. Ora, ao contrário do que defende o apelado, não 

cabe aqui falar em desistência condicionada, porquanto suas imposições partiram de 

uma análise subjetiva quanto a legalidade das clausulas impugnadas, contrariando 

flagrantemente o que já havia sido estabelecido. Noutras palavras, o apelante ao ser 

excluído do grupo passou a deter imediatamente o direito à restituição do que pagou, 

observado o que rezava o contrato quanto ao prazo de devolução e multa contratual, 

absolutamente admitidos em contratos desta natureza. É que, caracterizando-se como 

uma obrigação a termo, o consorciado desistente/excluído, via de regra, deve se 

submeter às estipulações da duração do consórcio expressas no contrato, para não 

prejudicar o direito dos demais consociados, privilegiando assim a máxima relevância 

do princípio constitucional da solidariedade. O acórdão colacionado abaixo ilustra o 

posicionamento adotado neste Egrégio Tribunal de Justiça: "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS PAGAS - CONSÓRCIO - DESISTENTE - DEVOLUÇÃO APÓS 30 DIAS DO 

TÉRMINO DO CONTRATO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ADESÃO - RETENÇAO - 

SEGURO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA. Ao consorciado desistente 

ou excluído é assegurado o direito à restituição das prestações pagas, muito embora a 

devolução almejada só seja devida após o trigésimo dia do encerramento do grupo. Os 

valores pagos a título de taxa de adminitração(...).(APELAÇÃO CÍVEL n. 449.027-7, Rel. 

Des. Selma Marques, Décima Primeira Câmara Cível, 20.10.2004). E ainda na mesma 

esteira é o entendimento do STJ, quanto à possibilidade do pagamento das parcelas 

consorciais ocorrerem somente após o encerramento do grupo: "CIVIL. CONSÓRCIO. 



DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. JUROS DE 

MORA. I - Em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas 

pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato, e sim em 

até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

grupo correspondente. II - Os juros de mora, na restituição das parcelas pagas por 

consorciado desistente, se for o caso, devem ser computados após o trigésimo dia do 

encerramento do grupo consorcial, uma vez que somente a partir pode caracterizar-se 

a mora da administradora. Recurso especial provido. (REsp. 696666 / RS; Rel. Ministro 

CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, DJ 14.11.2005 p. 319)". RECURSO ESPECIAL - 

CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS - IMPOSSIBILIDADE - 

RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, 

MOMENTO A PARTIR DO QUAL INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. 1. A restituição dos valores vertidos por 

consorciado ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento 

ilícito dos demais participantes e da própria instituição administradora. 2. O 

reembolso, entretanto, é devido em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo, 

data esta que deve ser considerada como aquela prevista no contrato para a entrega 

do último bem. 3. Os juros de mora, na espécie, incidem, tão-somente, a partir de 

quando se esgota o prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por 

qualquer motivo, não o faz, momento em que sua mora resta caracterizada. 4. Recurso 

parcialmente provido. (REsp 1033193/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/08/2008). Logo, neste tocante, merece 

reforma a sentença para que seja mantida a avença quanto ao prazo para devolução 

dos valores. De lado outro, não merece acolhimento as alegações da apelante quanto 

à indevida aplicação da correção monetária sobre os valores a serem restituídos desde 

o desembolso, devendo observar o preço do bem de referência contratado. Ora, a 

correção monetária, em se tratando de valores e dada a sua natureza de atualização e 

preservação do valor aquisitivo da moeda, deve ter incidência a partir do efetivo 

desembolso de cada parcela efetivamente paga pelo apelado, em favor do grupo, sob 

pena de se estar permitindo o vedado enriquecimento ilícito em seu detrimento. Neste 

sentido: "A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada 

com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não 

corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio. Recurso não conhecido." 

(REsp 871.421/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

11/03/2008, DJe 01/04/2008). Quanto aos juros de mora, observa-se não pode 

prevalecer o entendimento do julgador monocrático para se estabelecer seu marco 

inicial a partir da citação. O termo inicial conta-se após o trigésimo dia do 

encerramento, quando surge o direito a composição do valor da mora. A esse respeito, 

veja-se o RESP 696666 / RS; Rel. Ministro CASTRO FILHO, acima citado, para ilustrar o 

entendimento do STJ sobre a matéria. Trata-se de consectário legal da mora, que 

somente ocorre após o vencimento do termo para a devolução dos valores. Por fim, no 

que concerne à cláusula penal, não há como restabelecer a obrigação deflagrado na 

cláusula 36, inciso II. No contrato firmado entre a apelante e o apelado, às f. 37/41, 

noticia na sua cláusula 36 : "Os participantes que forem excluídos, inclusive seus 

herdeiros e sucessores, receberão a devolução das quantias pagas, após o 

encerramento do Grupo, (...) I - do valor apurado será deduzida importância 

equivalente a 10% (dez por cento), a título de ressarcimento de prejuízos e danos 

causados ao grupo conforme disposto no artigo 53, parágrafo 2º, da Lei n. 8.078, de 

11.09.90 (Código de Defesa do Consumidor) II - do valor a ser devolvido será deduzido, 

também, a título de penalidade por quebra contratual para com a Administradora, 



como ressarcimento de perdas e danos pré-fixados, importância em percentual 

idêntico àquele ajustado para a taxa de administração total fixada neste Contrato". O 

Juiz singular afastou a aplicação da penalidade disposta no inciso II, por representar 

dupla penalidade, mantendo somente o direito à retenção da taxa de administração. 

Ora, está claro que as taxas de administração e a referente ao inciso I, pelo 

inadimplemento, já cumprem com a função de remunerar a administradora e de 

penalizar o excluído, ressarcindo eventuais prejuízos relativos à demanda do consórcio, 

promoção da venda e rescisão contratual. Cabe, por oportuno, colacionar a Circular n. 

2.766, do Banco Central, cujo parágrafo 3º artigo 12, dispõe que: "A remuneração da 

administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio 

será constituída pelos recursos relativos à taxa de administração, fixada no contrato de 

adesão (...)." Entretanto, no caso dos autos, houve estipulação dupla da penalidade, 

motivo pelo qual sua incidência não poderia ser exigida. Pelo exposto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido 

de restituição imediata dos valores pagos pelo autor a título de consórcio, bem como 

excluir a condenação de juros de mora desde a citação, mantendo-se os demais termos 

do dispositivo. Por consequência, devido à sucumbência recíproca, altero os ônus de 

sucumbência para condenar o autor ao pagamento de honorários à ré que fixo em 

R$800,00 (oitocentos reais), e condenar a ré ao pagamento de honorários de R$500,00 

(quinhentos reais) ao autor, suspensa a exigibilidade do autor porquanto beneficiário 

da assistência judiciária, admitida a compensação nos termos da Súmula nº 306 do 

STJ. APELAÇÃO ADESIVA - O autor apelou adesivamente ao principal pugnando pela 

reforma da sentença quanto a manutenção da cláusula penal quanto a devolução de 

10%, posto que a administradora deveria comprovar efetivamente a ocorrência de 

prejuízo. No tocante à cobrança da cláusula penal, não há que se falar em ilegalidade 

ou enriquecimento sem causa da apelada adesiva em detrimento do apelante adesivo, 

haja vista encontrar-se expressamente pactuada no contrato de participação em grupo 

de consórcio de veículos firmado, portanto como decorrência natural do pacta sunt 

servanda mostra-se de observância obrigatória. Tem-se, pois, de maneira indubitável 

que os serviços contratados pelo apelado foram devidamente prestados ou 

disponibilizados pela apelada, durante o período de vigência contratual, sendo mister 

considerar a fruição dos mesmos. Lado outro, a taxa de administração não tem o 

condão de reparar os gastos e prejuízos eventuais com a demanda, promoção do 

consórcio e ainda cobrir os valores despendidos com a captação de novo consorciado e 

a rescisão. Ademais, coaduna-se integralmente ao que estabelece o preceptivo 

disposto no art. 53, §2º do Código de Defesa do Consumidor: "quando da devolução, o 

desistente ou excluído terá descontada da importância a ser restituída, os prejuízos 

que o desistente ou inadimplente causar ao grupo." Também quanto a este ponto, o 

Tribunal de Justiça deste Estado tem considerado a legalidade da cláusula penal: 

"CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS (STJ, SÚM. 35) - 

CLÁUSULA PENAL - DEDUÇÃO - LEGALIDADE E RAZOABILIDADE - APELO PROVIDO. 1. 

"Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em 

virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio" (Súmula nº 35 

do STJ) 2. O percentual de redução, com o intuito de resguardar o equilíbrio financeiro 

do grupo, em face dos prejuízos causados com a exclusão/desistência... ( Ap. Cível n. 

3742065, rel. Des. Nepomuceno Silva, Nona Câmara Cível, DJMG 06.05.2003)". A 

necessidade de comprovação do prejuízo por parte da administradora só é relevante 

para os casos em que a taxa é fixada acima do mínimo razoável de 10%, fato não 

verificado nestes autos. DIANTE DO EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. Custas pelo apelante adesivo, suspensa sua exigibilidade nos moldes do art. 



12 da Lei nº 1.060, de 1950, tal como se acha em vigor. O SR. DES. MARCOS LINCOLN: 

VOTO - Trata-se de Apelações Principal e Adesiva interpostas por PORTOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e JOSÉ GASPAR DE SOUZA JÚNIOR, 

respectivamente, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Uberaba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, 

declarando rescindido o contrato de consórcio, bem como nulas as cláusulas abusivas e 

reconhecendo o direito do autor de receber, de imediato, o valor das duas parcelas 

pagas, corrigido monetariamente, desde a data do desembolso, e acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês, a partir da citação. Em suas razões, a apelante principal 

pretende a reforma da sentença hostilizada, para determinar que a devolução ocorra 

após o encerramento do grupo, sem correção monetária e que os juros de mora 

incidam somente depois de encerrado o prazo contratual. Já o apelante adesivo 

pleiteia que não seja retido nenhum valor a título de cláusula penal. O eminente 

Relator, Desembargador Marcelo Rodrigues, deu parcial provimento à Apelação 

Principal e negou provimento à Adesiva, para reformar a sentença recorrida, "e julgar 

improcedente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pelo autor a título de 

consórcio, bem como para excluir a condenação de juros de mora desde a citação, 

mantendo-se os demais termos do dispositivo". Data venia, ouso divergir de Sua 

Excelência. APELAÇÃO PRINCIPAL - Infere-se que o ilustre Relator deu parcial 

provimento à Apelação Principal, para julgar improcedente o pedido de devolução 

imediata dos valores pagos pelo autor/apelante adesivo, sob o fundamento de que o 

consorciado desistente, via de regra, deve se submeter às estipulações da duração do 

consórcio expressas no contrato, para não prejudicar o direito dos demais 

consorciados. Em que pesem os fundamentos adotados por Sua Excelência, a meu ver, 

redobrando vênia, estes não devem prosperar, conforme será demonstrado a seguir. 

Como cediço, existe divergência jurisprudencial, neste Tribunal, assim como no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, a respeito do prazo para que o consorciado desistente 

receba as parcelas pagas pelo consórcio. Dessa maneira, pelo menos por enquanto, 

venho me filiando à corrente que entende que tal devolução deve ser imediata, pois do 

contrário, a meu ver, caracterizaria enriquecimento indevido, o que não se admite. 

Como paradigma de decisão, transcrevo o seguinte aresto: "APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. PARCELAS PAGAS. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. A restituição das parcelas pagas pelo consorciado quando da 

sua retirada do grupo deve ser procedida de forma imediata, não havendo que se 

aguardar o encerramento do respectivo grupo." (TJMG. 16ª Câmara Cível. Apelação 

Cível nº 1.0024.06.219519-3/001, Rel. Des. Wagner Wilson, DJe: 22/05/09). Este, 

inclusive, foi o entendimento adotado por esta Colenda Câmara no seguinte julgado: 

"CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS 

PARCELAS PAGAS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DIREITO DE RETENÇÃO. VOTO 

VENCIDO PARCIALMENTE. Ao consorciado desistente ou excluído de grupo de 

consórcio é assegurado o direito à imediata restituição das prestações pagas, 

deduzidos os encargos de administração e seguro, não podendo dita dedução cumular-

se com eventual multa rescisória contida em cláusula contratual, exceto quando 

houver manifesta possibilidade desta medida incorrer em reformatio in pejus. 

(...)V.v.p.: Não há conhecer de pedido quando ausente o interesse recursal, o qual se 

resume no binômio necessidade-utilidade." (TJMG. 11ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 

1.0702.07.391488-0/001, Rel. Des. Duarte de Paula, DJe: 06/03/09). Relativamente aos 

juros moratórios, estes deverão incidir a partir da citação, conforme preceitua o art. 

405 do CC. Dessa forma, deve ser negado provimento à Apelação Principal. APELAÇÃO 

ADESIVA Com relação à Apelação Adesiva, acompanho o voto proferido pelo eminente 



Relator. CONCLUSÃO: Mediante tais considerações, com a devida vênia, NEGO 

PROVIMENTO aos recursos, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios 

fundamentos. Custas recursais, pelos respectivos apelantes, suspensa a exigibilidade 

quanto à parte que litiga sob o pálio da Justiça Gratuita. A SRª. DESª. SELMA 

MARQUES: VOTO - Acompanho o voto do Relator. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO 

PARCIAL AO RECURSO PRINCIPAL E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, 

VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.08.243642-2/001 

 

419. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. SFH. MÚTUO 

HABITACIONAL. ARTIGOS 2º, 3º, 29, 51, 52 E 53 DO CDC E 1º DO DECRETO LEI N. 22.626/33, 

NULIDADE NA EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, NOTIFICAÇÃO, ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, 

SUCUMBÊNCIA E COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. Incidência da Súmula 

n. 282/STF alegação de dissídios jurisprudenciais - Necessidade de prequestionamento, também 

pela alínea "c" do permissivo constitucional - Óbice da Súmula n. 282/STF - Amortização, sacre, 

tabela price, anatocismo e aplicação do CDC razões do Recurso Especial, no ponto, dissociadas 

dos fundamentos do acórdão recorrido - Aplicação da Súmula nº 284/STF - Correção do saldo 

devedor antes da amortização decorrente da prestação mensal legalidade - Alegação de 

dissídio jurisprudencial ausência de similitude fática - Recurso improvido. (STJ; AgRg-REsp 

1.136.800; Proc. 2009/0078223-1; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; Julg. 

02/02/2010; DJE 24/02/2010) 

 

420. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA POR CONSÓRCIO PARA OBTENÇÃO DA 

DIFERENÇA NÃO COBERTA PELA VENDA DE AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM 

QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DIRETA DO CONSUMIDOR À ÉPOCA DO INADIMPLEMENTO. 

RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA, POIS O ART. 53 DO CDC GARANTE AO 

CONSORCIADO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM CASO DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. 

ANÁLISE DO ALCANCE DE TAL ARTIGO EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO ESPECÍFICO DO 

DECRETO-LEI Nº 911/69. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE. É por demais conhecida a jurisprudência 

do STJ no sentido de que o art. 53 do CDC fundamenta, em certas relações jurídicas - como as 

relativas a compromisso de compra e venda de imóvel e, em alguns casos, o próprio consórcio - 

a devolução das parcelas pagas pelo consumidor, apenas com uma retenção relativa a custos 

de administração e eventuais indenizações. - Ocorre que, no âmbito dos consórcios, essa 

discussão tem sido posta quando a desistência do consumidor se dá antes de que este passe a 

ter a posse do bem. Na presente hipótese, ao contrário, é fato incontroverso que o consorciado 

foi contemplado logo no início do plano, tendo feito uso do automóvel alienado fiduciariamente 

durante quase três anos. - Tal fato provoca, necessariamente, uma mudança de perspectiva na 

discussão. O tema da alienação fiduciária se sobrepõe, no estado em que a lide se encontra, ao 

tema do consórcio. Com efeito, se é admitida aquela operação de crédito no âmbito deste plano 

e o consumidor já usufrui do bem, as regras predominantes em caso de posterior 

inadimplemento devem ser as relativas ao Decreto-Lei nº 911/69. Haveria indisfarçável 

desequilíbrio se fosse dado ao consumidor o direito à restituição integral do quanto pago após 

quase três anos de uso de um bem que, particularmente, sofre forte depreciação com o tempo. 

Recurso Especial ao qual se nega provimento. (STJ; REsp 997.287; Proc. 2007/0243793-7; SC; 

Terceira Turma; Relª Minª Fátima Nancy Andrighi; Julg. 17/12/2009; DJE 02/02/2010) 

 

421. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO PELO 

PROMITENTE-COMPRADOR. RETENÇÃO DAS ARRAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE TODOS OS VALORES VERTIDOS E QUE, 

NA HIPÓTESE, SE COADUNA COM A REALIDADE DOS AUTOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, 



NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A Colenda Segunda Seção deste Superior 

Tribunal de Justiça já decidiu que o promitente-comprador, por motivo de dificuldade 

financeira, pode ajuizar ação de rescisão contratual e, objetivando, também reaver o reembolso 

dos valores vertidos (ERESP nº 59870/SP, 2º Seção, Rel. Min. Barros, DJ 9/12/2002, pág. 281). 2. 

As arras confirmatórias constituem um pacto anexo cuja finalidade é a entrega de algum bem, 

em geral determinada soma em dinheiro, para assegurar ou confirmar a obrigação principal 

assumida e, de igual modo, para garantir o exercício do direito de desistência. 3. Por ocasião da 

rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído ao reus debendi, sob 

pena de enriquecimento ilícito. 4. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor não revogou 

o disposto no artigo 418 do Código Civil, ao contrário, apenas positivou na ordem jurídica o 

princípio consubstanciado na vedação do enriquecimento ilícito, portanto, não é de se admitir a 

retenção total do sinal dado ao promitente-vendedor. 5. O percentual a ser devolvido tem como 

base de cálculo todo o montante vertido pelo promitente-comprador, nele se incluindo as 

parcelas propriamente ditas e as arras. 6. É inviável alterar o percentual da retenção quando, 

das peculiaridades do caso concreto, tal montante se afigura razoavelmente fixado. 7. Recurso 

Especial improvido. (STJ; REsp 1.056.704; Proc. 2008/0103209-1; MA; Terceira Turma; Rel. Min. 

Massami Uyeda; Julg. 28/04/2009; DJE 04/08/2009) 

 

422. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, COM TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO 

COMPROMISSÁRIO COMPRADOR. PERMANÊNCIA, POR ESTE, NA POSSE DO IMÓVEL POR SEIS 

ANOS. INADIMPLEMENTO E CONSEQÜENTE RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. RETENÇÃO, PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, DA MULTA, PARA 

RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. REJEIÇÃO, NA ORIGEM, DE RETENÇÃO 

DE VALOR DEVIDO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO EM QUE O O COMPROMISSÁRIO 

COMPRADOR NELE PERMANECEU. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA QUE SE DESCONTE 

TAMBÉM O VALOR DEVIDO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. Não há, a rigor, nenhum óbice à 

referência a dispositivos do Código atualmente em vigor no julgamento de lides vinculadas ao 

CC/16, quando é patente a similitude existente entre os dispositivos atuais e os revogados. O 

próprio STJ vem, costumeiramente, indicando as respectivas correspondências legislativas em 

seus acórdãos. Precedente, - Em precedente semelhante ao sub judice, de minha relatoria, esta 

Terceira Turma autorizou, para além da multa para ressarcimento de despesas administrativas, 

que o credor em compromisso de compra e venda retivesse também valor equivalente ao 

aluguel mensal do imóvel em que permaneceu o compromissário comprador, limitando, porém, 

o valor total das retenções autorizadas, ao montante de 50% sobre o valor pago, de modo a 

evitar ofensa ao art. 53 do CDC. A mesma solução pode ser estendida à hipótese dos autos. 

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ; REsp 1.067.141; Proc. 

2008/0133713-1; SP; Terceira Turma; Relª Minª Fátima Nancy Andrighi; Julg. 16/04/2009; DJE 

07/05/2009) 

423. PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA BINÔMIA. DEMANDA DE POTÊNCIA. TARIFA DE 

ULTRAPASSAGEM. RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO 

CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 211/STJ. NECESSIDADE DE PROVA 

PERICIAL. FALTA DE EXPLICITAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. ADEMAIS, 

INVIABILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 7/STJ. I - A decisão ora 

agravada, em relação à suposta violação ao art. 535 do CPC, vislumbrou a irregularidade formal 

do apelo raro, visto que se quedou a recorrente em afirmar, genericamente, ter a Corte 

ordinária deixado de se pronunciar sobre dispositivos legais, sem demonstrar por que esta 

análise seria imprescindível à solução da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, 

outro resultado ao julgamento. Aplicável no ponto o verbete nº 284 da Súmula do STF. II - 

Ausente o prequestionamento viabilizador da instância especial para com os arts. 22, 39, 47, 51 

e 53 do CDC e 157, 421 e 422 do CC, a despeito da oposição de aclaratórios para tal fim, pelo 



que incidente o verbete sumular nº 211/STJ. III - Para efeito de prequestionamento, não basta 

que a norma federal tenha sido objeto de embargos declaratórios e seja mencionada no 

relatório do acórdão respectivo. O prequestionamento, mesmo implícito, exige que o conteúdo 

da norma legal e a questão jurídica nela disciplinada sejam enfrentados e decididos pelo 

Tribunal de origem, o que não ocorreu no presente caso (AGRG no RESP nº 761.238/SP, Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes DIREITO, DJ de 18/12/2006). lV - Incidência do verbete sumular nº 

182 do STJ à espécie, por analogia, por não haver sido refutado neste agravo interno o alicerce 

da decisão vergastada relativo à aplicação do verbete sumular nº 7/STJ, a inviabilizar a reforma 

do acórdão recorrido quando entendeu pela desnecessidade de prova pericial por tratar a 

demanda de matéria unicamente de direito. V - Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 

1.031.522; Proc. 2008/0028970-2; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Francisco Cândido de Melo 

Falcão Neto; Julg. 19/03/2009; DJE 01/04/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.522 - RS (2008/0028970-2). 

RELATOR : MINISTRO FRANCISCO FALCÃO - AGRAVANTE : COOPERATIVA DA 

FRONTEIRA OESTE DE CARNES E DERIVAD LTDA. ADVOGADO : JULIANA SARMENTO 

CARDOSO E OUTRO(S) AGRAVADO : AES SUL DITRIBUIDORA GAÚCHA DE ENERGIA S/A 

ADVOGADO : PEDRO BAUMGARTEN CIRNE LIMA E OUTRO(S). EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA BINÔMIA. DEMANDA DE POTÊNCIA. TARIFA DE 

ULTRAPASSAGEM. RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE FORMAL. VIOLAÇÃO AO ART. 

535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 211/STJ. NECESSIDADE 

DE PROVA PERICIAL. FALTA DE EXPLICITAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. SÚMULA Nº 

284/STF. ADEMAIS, INVIABILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 

7/STJ. I - A decisão ora agravada, em relação à suposta violação ao art. 535 do CPC, 

vislumbrou a irregularidade formal do apelo raro, visto que se quedou a recorrente em 

afirmar, genericamente, ter a Corte ordinária deixado de se pronunciar sobre 

dispositivos legais, sem demonstrar por que esta análise seria imprescindível à solução 

da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, outro resultado ao 

julgamento. Aplicável no ponto o verbete nº 284 da Súmula do STF. II - Ausente o 

prequestionamento viabilizador da instância especial para com os arts. 22, 39, 47, 51 e 

53 do CDC e 157, 421 e 422 do CC, a despeito da oposição de aclaratórios para tal fim, 

pelo que incidente o verbete sumular nº 211/STJ. III - Para efeito de 

prequestionamento, não basta que a norma federal tenha sido objeto de embargos 

declaratórios e seja mencionada no relatório do acórdão respectivo. O 

prequestionamento, mesmo implícito, exige que o conteúdo da norma legal e a 

questão jurídica nela disciplinada sejam enfrentados e decididos pelo Tribunal de 

origem, o que não ocorreu no presente caso (AgRg no REsp nº 761.238/SP, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 18/12/2006). IV - Incidência do verbete 

sumular nº 182 do STJ à espécie, por analogia, por não haver sido refutado neste 

agravo interno o alicerce da decisão vergastada relativo à aplicação do verbete 

sumular nº 7/STJ, a inviabilizar a reforma do acórdão recorrido quando entendeu pela 

desnecessidade de prova pericial por tratar a demanda de matéria unicamente de 

direito. V - Agravo regimental improvido. ACÓRDÃO - Vistos, relatados e discutidos os 

autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma 

do Superior Tribunal de Justiça: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao 

agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Luiz 

Fux, Teori Albino Zavascki, Denise Arruda (Presidenta) e Benedito Gonçalves votaram 

com o Sr. Ministro Relator. Brasília (DF), 19 de março de 2009(Data do Julgamento) 

RELATÓRIO O EXMO. SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO: Trata-se de agravo 

regimental interposto por COOPERATIVA DA FRONTEIRA OESTE DE CARNES E DERIVAD 



LTDA contra decisão por mim proferida no processo em epígrafe, que versava sobre a 

cobrança de demanda de potência e de tarifa de ultrapassagem de consumo de 

energia elétrica, com base na Resolução nº 256/00 da ANEEL. Naquela oportunidade, 

neguei seguimento ao recurso especial da ora agravante, tendo em vista que: a) 

deficiente a fundamentação recursal no ponto em que alegada suposta afronta ao art. 

535 do CPC, pelo que aplicável o verbete sumular nº 284/STF; b) ausente o 

prequestionamento quanto ao conteúdo dos artigos 22, 39, 47, 51 e 53 do CDC e 157, 

421 e 422 do CC, a despeito da oposição de embargos de declaração para tanto, razão 

pela qual incidente o enunciado nº 211 da Súmula deste STJ; c) impropriedade de se 

alegar em sede especial violação a dispositivos constitucionais, cuja apreciação é de 

competência do Eg. Supremo Tribunal Federal; d) irregularidade formal do recurso na 

parte em que defendida hostilidade aos Princípios da hierarquia das normas, da 

supremacia constitucional e do primado fundamental das bases constitucionais, como 

também na parte em que alegada necessidade de prova pericial, tendo em conta que 

não explicitado artigo de norma infraconstitucional pretensamente malferido 

nesteparticular, o que atrai novamente o enunciado nº 284/STF; e e) inviabilidade de 

reforma do entendimento do Tribunal a quo quanto ao fato de que a demanda cingia-

se a questão de direito, não sendo, pois, necessária a prova pericial, em observância ao 

enunciado sumular nº 7 deste STJ. Sustenta a agravante, em síntese, que merece 

retratação o decisum à vista de que, de um lado, exarou entendimento no sentido de 

que não teria havido afronta ao art. 535 do CPC e, de outro lado, assinalou a ausência 

de prequestionamento dos artigos de lei apontados como malferidos. Afirma que 

opusera embargos de declaração com o fito de ver analisada a matéria inserta nos 

dispositivos de Lei que apontou como malferidos e o Tribunal de origem sobre eles não 

tratou, rejeitando os aclaratórios. Não pode agora ser novamente prejudicada com a 

ausência de análise por esta Corte daquela matéria aludida. Defende a necessidade de 

realização de prova pericial, apontando os arts. 420 e 427 do CPC como hostilizados 

neste particular. Ao final, reprisa a tese de que injusta a cobrança da demanda 

contratada, por se tratar de mera disponibilização de energia, a qual não fora por ela 

necessariamente consumida. Em mesa para julgamento. É o relatório. VOTO O EXMO. 

SR. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO (RELATOR): Apesar dos esforços expendidos pela 

agravante, a decisão não está a merecer reparos. De início, equivoca-se a agravante 

quando afirma que restou assentado na decisão ora agravada não ter havido afronta 

ao art. 535 do CPC. Em verdade, consoante se relatou anteriormente, constatou-se 

irregularidade formal do apelo raro neste particular, visto que quedou-se o recorrente 

em afirmar, genericamente, ter a Corte ordinária deixado de se pronunciar sobre 

dispositivos legais, sem demonstrar por que esta análise seria imprescindível à solução 

da controvérsia, de modo a viabilizar, ao menos em tese, outro resultado ao 

julgamento. Assim, aplicou-se no ponto o verbete sumular nº 284 do STF. Em relação à 

ausência do prequestionamento viabilizador da instância especial para com os arts. 22, 

39, 47, 51 e 53 do CDC e 157, 421 e 422 do CC, pelo que incidente o enunciado nº 211 

deste STJ, igualmente não há como reformar o decisum vergastado. De fato, apesar de 

opostos embargos de declaração para fins de suscitar o debate sobre o conteúdo 

inserto naqueles dispositivos legais, restaram esses desacolhidos pela Corte de origem 

(cf fl. 650), de sorte que inviável o exame do recurso especial neste ponto. Ressalte-se, 

por pertinente, que a simples oposição de embargos de declaração ao acórdão 

recorrido, para este STJ, não se presta a prequestionar o conteúdo de dispositivos ali 

suscitados. Deveras, para a perfeita satisfação ao requisito do prequestionamento 

exige-se que o conteúdo da Norma Federal tida por vergastada seja enfrentado e 

efetivamente decidido pelo Tribunal de origem. A esse respeito, cito o seguinte 



precedente: Agravo regimental. Recurso especial. Condomínio. Cobrança de cotas 

condominiais. Legitimidade do promissário vendedor. 1. Para efeito de 

prequestionamento, não basta que a norma federal tenha sido objeto de embargos 

declaratórios e seja mencionada no relatório do acórdão respectivo. O 

prequestionamento, mesmo implícito, exige que o conteúdo da norma legal e a 

questão jurídica nela disciplinada sejam enfrentados e decididos pelo Tribunal de 

origem, o que não ocorreu no presente caso quanto aos artigos 265 e 1.345 do Código 

Civil em vigor. (omissis) 4. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp nº 761.238/SP, 

Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ de 18/12/2006, p. 375). Nesse 

panorama, não ultrapassada a barreira de admissibilidade recursal, como cediço, não 

há como apreciar o mérito do recurso, não prosperando a irresignação da agravante 

quanto à incidência do verbete sumular nº 211/STJ.  Em relação à alegada necessidade 

de realização de prova pericial, importante salientar que a decisão vergastada 

identificou não somente a irregularidade formal do apelo raro nesse aspecto, ante a 

ausência de explicitação de dispositivo de lei supostamente violado, pelo que foi 

aplicado o verbete nº 284 da Súmula do STF, mas também sinalizou a incidência do 

enunciado nº 7/STJ a inviabilizar a reforma do entendimento da Corte a quo pela 

desnecessidade de realização de prova pericial, por haver considerado tratar-se a 

demanda de matéria unicamente de direito, sendo assim despiciendo o auxílio do 

perito. Este último alicerce, suficiente à manutenção do decidido, deixou de ser 

refutado de modo objetivo e eficaz nas razões de agravo interno, pelo que se aplica 

neste ponto específico o verbete sumular nº 182 do STJ, por analogia. Ante todo o 

exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental. É como voto. 

 

424. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES PELAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS. DIREITO DE 

FRUIÇÃO. BENFEITORIAS. ACESSÕES. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. DIREITO A INDENIZAÇÃO E 

RETENÇÃO. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos em que a relação jurídica 

travada entre as partes se caracteriza como típica relação de consumo. Na hipótese de rescisão 

contratual, os promitentes compradores, ainda que tenham dado causa ao desfazimento do 

negócio por inadimplência, têm direito à restituição das importâncias pagas, a teor do disposto 

no art. 51, II e IV c/c art. 53, do Código de Defesa do Consumidor. A promitente vendedora faz 

jus à retenção de percentual sobre as quantias pagas para o ressarcimento das despesas 

administrativas efetuadas com a venda do imóvel (publicidade, corretagem, etc.), bem como 

dos prejuízos decorrentes do desfazimento do negócio, em razão da inadimplência dos 

compradores. Da posse exercida surge para o promitente vendedor o direito de ser indenizado 

pela fruição da coisa, não obstante se tratar de lote vago. O direito de retenção previsto no art. 

1.219 do CC/2002, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se 

aplica às acessões (construções e plantações), nas mesmas circunstâncias. O promitente 

comprador tem direito à retenção do imóvel até a efetiva devolução das importâncias pagas e a 

devida indenização pela acessão edificada no imóvel. (TJMG; APCV 1.0024.07.672760-1/0021; 

Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 06/05/2009; 

DJEMG 25/05/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.07.672760-1/002(1); Belo Horizonte; Décima 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 06/05/2009; DJEMG 

25/05/2009). EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - RETENÇÃO DE 



VALORES PELAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIREITO DE FRUIÇÃO - BENFEITORIAS - 

ACESSÕES - POSSUIDOR DE BOA-FÉ - DIREITO A INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. O Código 

de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos em que a relação jurídica travada entre 

as partes se caracteriza como típica relação de consumo. Na hipótese de rescisão 

contratual, os promitentes compradores, ainda que tenham dado causa ao 

desfazimento do negócio por inadimplência, têm direito à restituição das importâncias 

pagas, a teor do disposto no art. 51, II e IV c/c art. 53, do Código de Defesa do 

Consumidor. A promitente vendedora faz jus à retenção de percentual sobre as 

quantias pagas para o ressarcimento das despesas administrativas efetuadas com a 

venda do imóvel (publicidade, corretagem, etc.), bem como dos prejuízos decorrentes 

do desfazimento do negócio, em razão da inadimplência dos compradores. Da posse 

exercida surge para o promitente vendedor o direito de ser indenizado pela fruição da 

coisa, não obstante se tratar de lote vago. O direito de retenção previsto no art. 1.219 

do CC/2002, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se 

aplica às acessões (construções e plantações), nas mesmas circunstâncias. O 

promitente comprador tem direito à retenção do imóvel até a efetiva devolução das 

importâncias pagas e a devida indenização pela acessão edificada no imóvel. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.672760-1/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): GRAN VIVER URBANISMO S/A NOVA DENOMINAÇÃO DE SORTE 

CONSTRUCOES S/A - APELADO(A)(S): KEYLLA MARA GUILHERME E OUTRO(A)(S) - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. DOMINGOS COELHO. ACÓRDÃO Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 12ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL Belo 

Horizonte, 06 de maio de 2009. DES. DOMINGOS COELHO – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. DOMINGOS COELHO: VOTO - Cuida-se de recurso de 

apelação interposto por GRAN VIVER URBANISMO S/A, em face da r. sentença de f. 

199/202, que julgou improcedente o pedido inicial nos autos da ação de rescisão 

contratual c/c reintegração de posse que move contra KEYLLA MARA GUILHERME e 

OUTRO. Irresignada alega a Apelante que as apeladas não pagaram pelas prestações 

pactuadas desde fevereiro de 2007; que é injusto que as apeladas tenham usado 

gratuitamente seu imóvel por mais de um ano, nele morando ou dele obtendo 

vantagem econômica; que cumpriu todas as obrigações contratuais, entregando às 

apeladas o imóvel a tempo e modo devido; que seja determinado o cumprimento do 

contrato nos termos das clausulas 5.4 e 5.5; que deve lhe ser deferido o direito a uma 

indenização pelo uso e fruição do imóvel. Contra-razões às f. 224/227. Recurso 

próprio, tempestivo, regularmente processado e preparado. Dele conheço eis que 

presentes os pressupostos para sua admissibilidade. Busca o Apelante com a presente 

ação a rescisão do contrato firmado com as apeladas, com sua conseqüente 

reintegração na posse do imóvel. O contrato celebrado entre as partes se refere a 

compra e venda de um lote, sendo que após sua aquisição as apeladas edificaram no 

mesmo. Analisando com acuidade os autos, resta incontroverso a inadimplência das 

apeladas no caso, entretanto justificam tal fato aduzindo que assim procederam em 

razão de somente após a aquisição do lote, tomarem conhecimento de que o mesmo 

se encontrava em área de aterro, razão pela qual com as chuvas seu imóvel foi 

considerado de risco. No entanto, não obstante tenha o i. sentenciante acolhido a tese 

das apeladas de que a inadimplência se deu por culpa do Apelante, impossibilitando 

assim a rescisão, não é o que verifico no caso. Apesar de restar comprovado nos autos 

que a edificação das apeladas encontrava-se em risco, não verifico a partir do conjunto 

probatório qualquer demonstração que os problemas advindos no imóvel construído 



tenha sido em virtude da localização do lote em área de aterro, tendo assim 

manifestado a prefeitura municipal de Ribeirão das Neves no laudo de vistoria à f. 126: 

"A priori podemos dizer que as deformações e trincas existente na construção são em 

decorrência da mesma está situada em área de aterro conforme dizeres da moradora, 

contudo seria necessário a avaliação de um profissional especializado (engenheiro 

Perito) para fazer uma análise final." Logo, a partir do trecho supra, ficou evidenciado 

que para comprovar que os problemas foram em virtude do lote se encontrar em área 

de aterro, deveria ter sido feito uma perícia, o que não ocorreu. Desta forma, tendo as 

apeladas alegado um fato, deveriam comprová-lo, nos termos do que estabelece o art. 

333 da legislação processual. No caso, não tendo as apeladas desincumbindo do seu 

mister, deve suportar o ônus de sua inércia. Desse modo, considerando a 

inadimplência das apeladas acerca do contrato, deve se operar a rescisão. Com efeito, 

considerando as cláusulas existente no contrato acerca da rescisão em virtude de 

inadimplência, necessário tecer alguns esclarecimentos. In casu, trata-se de relação de 

consumo onde é plenamente aplicável a Lei nº 8.078/90, sendo nula de pleno direito a 

cláusula contratual excessivamente onerosa para o consumidor, nos termos do art. 51, 

§1º, III da legislação consumerista. Venho reiteradamente decidindo, que a cláusula 

que determina a perda total ou grande parte das prestações pagas pelo comprador 

inadimplente é leonina e não pode prevalecer em decorrência do disposto no artigo 

supra referido e diante dos princípios gerais de direito. No caso, a cláusula 5.4, é 

desproporcional e fere o equilíbrio que deve existir nas relações contratuais, vez que 

impõe extrema vantagem a uma parte em detrimento da outra, razão pela qual deve 

ser declarada nula. Assim, in casu, face a rescisão do contrato faz jus o Apelante 

apenas a retenção de um percentual do valor pago a título de penalidade pelo 

inadimplemento (inteligência do art. 924 do antigo Código Civil - atual artigo 413 do 

NCC). Tanto a doutrina, quanto a jurisprudência, têm entendido que a retenção, pela 

empresa construtora ou vendedora, de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do 

montante a ser devolvido ao promissário comprador caracteriza uma medida de 

eqüidade que deve ser observada pelo Poder Judiciário ao julgar questões contratuais 

deste jaez. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA ADMITIDA PELA PROMITENTE VENDEDORA - RETENÇÃO DO 

PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES - RAZOABILIDADE - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO. - A retenção 

do percentual de 20% sobre o valor total das prestações pagas pela compromissária 

compradora inadimplente apresenta-se plenamente capaz de ressarcir à 

compromitente vendedora pelos prejuízos decorrentes do descumprimento do 

contrato. (...)" (TJMG, 13ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 358.627-4, rel. Des. Mariné da 

Cunha, j. em 18.4.2002). "CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA - BEM 

IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - PERCENTUAL 

ESTIPULADO EXCESSIVAMENTE ONEROSO AO CONSUMIDOR - CLÁUSULA ABUSIVA - 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS AO PERCENTUAL DE 80%, 

ASSEGURADA A RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% PELO PROMITENTE-VENDEDOR - 

CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS - FRUIÇÃO DO BEM IMÓVEL - CRITÉRIO DE EQÜIDADE 

DO MAGISTRADO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS - INCIDÊNCIA. Aplicação da regra 

do art. 924 do Código Civil, conferida ao livre arbítrio do magistrado, para determinar 

a devolução de 80% das importâncias recebidas pela vendedora, autorizando retenção 

de 20% dos valores pagos a título de pena contratual, observando-se as circunstâncias 

dos autos em que houve a vantagem de fruição do bem imóvel pelo consumidor. (...)" 

(TAMG, 12ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 393.800-5, rel. Des. Alvimar de Ávila, j. em 



28.5.2003). EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

- COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR - REDUÇÃO DA 

CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA - POSSIBILIDADE - DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS 

PARCELAS PAGAS - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - BENFEITORIAS - ACESSÕES - 

POSSUIDOR DE BOA-FÉ - DIREITO DE INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO. A jurisprudência tem 

considerado razoável, em caso de rompimento de contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel, por inadimplência do promissário comprador, a retenção, pelo 

promitente vendedor, de valor equivalente a 20% dos valores pagos. A devolução das 

importâncias pagas pela promitente vendedora não deve ser parcelada, mas em 

pagamento único. O comprador perderá as arras confirmatórias em benefício do 

vendedor, quando aquele der causa ao desfazimento do contrato, como na hipótese 

dos autos. (...) (TJMG - Apelação Cível nº 1.0702.04.139121-1/001, Rel. Des. Lucas 

Pereira, data julgamento 26/04/2007). Assim, tenho que deve ser devolvido às 

apeladas os valores pagos, descontando-se o percentual de 20% da quantia a título de 

penalidade pela rescisão. A retenção supra, de parte do valor a ser devolvido, tem o 

condão de ressarci o Apelante dos gastos porventura suportados. Ademais, em face da 

devolução do imóvel ao promitente vendedor, este poderá se ressarcir com as 

despesas com posterior venda. Há de esclarecer que a devolução das parcelas pagas, 

ressalvados os 20% a que o apelante faz jus, deverá ser feita em uma só parcela, eis 

que toda a soma está à disposição do mesmo. Por outro lado, acerca da fruição, 

necessário se distinguir se o imóvel a ser devolvido foi utilizado ou não utilizado pela 

parte que o adquiriu. No presente caso, do exame dos autos, malgrado tenha sido 

adquirido pelas apeladas um lote vago, resta incontroverso que elas utilizaram o 

imóvel, tanto que nele edificaram. Assim, se o imóvel foi ocupado, é justo que o 

promissário comprador inadimplente ressarcir o promitente vendedor pelo uso e gozo 

do bem. Do contrário, estar-se-ia a incentivar a rescisão dos contratos de promessa de 

compra e venda de imóvel, pois o promissário comprador poderia se utilizar do bem 

durante vários anos sem praticamente nenhum custo, em evidente prejuízo ao 

promitente vendedor. Assim sendo, tenho que as apeladas deverão pagar ao Apelante 

a título de fruição o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel 

atualizado, que deve ser multiplicado pelo número de meses de seu uso, tudo a ser 

apurado em sede de liquidação de sentença. Cumpre ressaltar, contudo, que o valor 

da fruição deverá ser apurado em razão do imóvel como lote vago. Por outro lado, 

considerando que as apeladas edificaram no imóvel, têm direito ao valor despendido, 

bem como a retenção do bem até o efetivo pagamento dos valores devidos. Ressalto, 

de pronto, que, não obstante tenha as apeladas se referido a benfeitoria, trata-se, na 

verdade, de acessão, uma vez que o contrato tem como objeto um lote vago. No 

entanto, em nada repercute tal diferenciação quanto ao estabelecido na avença, 

levando-se em conta o art. 85 do Código Civil, reeditado na nova legislação, em seu 

art. 112, que dispõe: "nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem". As construções lançadas ao 

solo são acessões e resultam em acréscimos novos feitos na coisa, que elevam o valor 

da propriedade, enquanto as benfeitorias são aprimoramentos feitos na coisa já 

existente, com o escopo, de melhorá-la, embelezá-la ou conservá-la. Mas para efeitos 

de indenização e retenção, as acessões são equiparadas às benfeitorias úteis. Chegou-

se a tal conclusão, inclusive, na Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de 

Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, de 11 a 13 de setembro de 2002, 

sob a orientação geral do Ministro Milton Luiz Pereira e a orientação científica do 

Ministro Ruy Rosado de Aguiar, ambos do Superior Tribunal de Justiça, emitindo-se, 

acerca da matéria, o Enunciado nº 81, de seguinte teor: "O direito de retenção 



previsto no art. 1.219 do CC decorrente da realização de benfeitorias necessárias e 

úteis também se aplica às acessões (construções e plantações), nas mesmas 

circunstâncias." No mesmo sentido: "PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS DE 

RETENÇÃO. REQUISITOS. ART. 744, PARAGRAFO 1., CPC. RECURSO PROVIDO. I - Faz-se 

imprescindível que da petição inicial dos embargos de retenção por benfeitorias 

constem os requisitos elencados nos incisos (I, II, III E IV) do parágrafo 1º do art. 744, 

CPC, sob pena de não serem recebidos. II - As acessões, para efeito do disposto nos 

arts. 516, CC e 744, CPC, equiparam-se a benfeitorias." (STJ - REsp. 66.192/SP, Relator 

Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, in DJ de 04.09.1995) "POSSUIDOR - 

CONSTRUÇÕES - INDENIZAÇÃO - RETENÇÃO. O direito a ressarcimento por 

construções, que se reconheceu ao possuidor, garante-se com a retenção. Inexistência 

de razão para tratamento diferenciado de acessões e benfeitoria, quanto ao ponto. 

Tanto mais que o Código Civil, nem sempre empregou os termos no sentido 

rigorosamente técnico, como se depreende de seu artigo 548." (STJ - REsp. 28.489/SP, 

Relator Ministro Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, in DJ de 22.11.1993) "(...) as edificações, 

conquanto acessões industriais, equiparam-se às benfeitorias úteis, admitida a 

pretensão à retenção" (STJ - REsp. 739/RJ, Relator Ministro Athos Carneiro, in RSTJ 

17/293). Desse modo, tem direito às apeladas a serem indenizadas pelo valor das 

acessões existente no imóvel, devendo tal valor ser fixado em liquidação de sentença, 

tendo direito a retenção do bem até o pagamento da quantia devida. Destarte, a 

reintegração de posse deve, sim, estar condicionada à restituição das parcelas as rés, 

na forma determinada, e à indenização pela acessão. Por fim, considerando que as 

partes são devedores e credores entre si, ao final da apuração dos valores, possível a 

sua compensação. Mercê de tais considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, 

determinando a rescisão do contrato e que sejam devolvidas às rés os valores pagos, 

descontando o percentual de 20% (vinte por cento)a título de penalidade, incidindo 

correção monetária, pelos índices fornecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça, a 

contar das datas dos respectivos desembolsos, bem como juros moratórios na razão 

de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; que as rés paguem ao autor o valor 

devido a título de fruição, apurado por liquidação de sentença e por fim, garanto as 

rés o direito de reter o bem até a efetiva devolução, em parcela única, das 

importâncias pagas e a devida indenização pela acessão edificada no imóvel, que 

deverá ser apurada também por meio de liquidação de sentença. Em razão da 

sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e recursais na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, admitida a compensação, nos 

termos do art. 21 do Código de Processo Civil. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) 

os Desembargador(es): JOSÉ FLÁVIO DE ALMEIDA e NILO LACERDA. SÚMULA : DERAM 

PROVIMENTO PARCIAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.672760-1/002 

 

425. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. DESISTÊNCIA. 

CLÁUSULA PENAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. LEGALIDADE. VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. 

É jurídico que a restituição ao consorciado desistente ocorra somente após o encerramento do 

grupo. A devolução dos valores pagos pelo consorciado, não inclui as taxas de administração e 

de seguro de vida eventualmente contratadas. Desde que expressamente pactuada entre as 

partes, a cláusula penal tem sua aplicação autorizada nos termos do art. 53 § 2º do CDC, 

considerando-se sua natureza ressarcitória de eventuais prejuízos causados ao grupo. No 

tocante à multa, depreende-se do regulamento de participação em grupo de consórcio, em seu 



artigo 49, que a multa aplicável em caso de desistência ou exclusão incidirá no percentual de 

10%. Sobre os valores a serem restituídos pelo consórcio aos excluídos devem incidir correção 

monetária desde o efetivo pagamento de cada parcela pelo consorciado, e juros moratórios a 

partir do decurso do prazo de carência contratual a ser observado após o encerramento do 

grupo. V. V. P: O consorciado excluído do grupo de consórcio tem direito à restituição imediata 

dos valores pagos, sob pena de haver enriquecimento ilícito dos demais consorciados ou da 

empresa administradora, excluídas as parcelas relativas a administração, seguro e multa 

contratual. (TJMG; APCV 1.0701.07.185389-2/0021; Uberaba; Décima Primeira Câmara Cível; 

Rel. Des. Fernando Caldeira Brant; Julg. 11/03/2009; DJEMG 15/04/2009) 

 

426. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

DISPONÍVEIS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS 

PELO CONSORCIADO RETIRANTE DO GRUPO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 

DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA. ÍNDICE REDUTOR. REQUISITOS DE SUA APLICAÇÃO. TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO FUTURA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Os interesses individuais homogêneos são 

considerados relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a comprovação desta relevância. 

Precedentes do STJ. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação 

legitimada, o ministério público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa, ut art. 5º, § 

3º, Lei nº 7.347/85. A restituição dos valores pagos pelos consorciados deverá ser feita dentro 

dos trinta dias, após o encerramento do grupo, entendida esta como aquela data prevista para 

a entrega do último bem, pelo que os juros de mora incidirão após o 30º dia. Precedentes do 

STJ. Por não constituir agregação de valores, mas apenas recomposição do valor da moeda, que 

fora corroída pelo processo inflacionário, a correção monetária deverá incidir a partir do 

pagamento de cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. A aplicação do índice redutor é 

legal, desde que a administradora prove a vantagem econômica que o consorciado desistente 

ou inadimplente venha a ter com a fruição do bem, ou o prejuízo causado ao grupo, nos termos 

do § 2º do art. 53, do Código de Defesa do Consumidor. É ilegal impor ao consorciado o 

pagamento de taxa de administração futura, atribuindo a este um ônus por um serviço a ele 

não prestado, sob pena de locupletamento da administradora, já que também cobrará a taxa 

de administração do novo consorciado que comporá o grupo. Tratando-se de ação civil pública 

que tem o ministério público como parte autora, sucumbente a parte ré, é incabível sua 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJMG; APCV 1.0024.98.024619-

3/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 22/01/2009; 

DJEMG 10/02/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.98.024619-3/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 22/01/2009; DJEMG 10/02/2009). 

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO RETIRANTE DO GRUPO - 

JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA - 

ÍNDICE REDUTOR - REQUISITOS DE SUA APLICAÇÃO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 

FUTURA - ILEGALIDADE - CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE. Os interesses individuais 

homogêneos são considerados relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a 

comprovação desta relevância. Precedentes do STJ. Em caso de desistência infundada 

ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro 

legitimado assumirá a titularidade ativa, ut art. 5º, § 3º, Lei nº 7.347/85. A restituição 



dos valores pagos pelos consorciados deverá ser feita dentro dos trinta dias, após o 

encerramento do grupo, entendida esta como aquela data prevista para a entrega do 

último bem, pelo que os juros de mora incidirão após o 30º dia. Precedentes do STJ. Por 

não constituir agregação de valores, mas apenas recomposição do valor da moeda, 

que fora corroída pelo processo inflacionário, a correção monetária deverá incidir a 

partir do pagamento de cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. A aplicação do 

índice redutor é legal, desde que a administradora prove a vantagem econômica que o 

consorciado desistente ou inadimplente venha a ter com a fruição do bem, ou o 

prejuízo causado ao grupo, nos termos do § 2º do art. 53, do Código de Defesa do 

Consumidor. É ilegal impor ao consorciado o pagamento de taxa de administração 

futura, atribuindo a este um ônus por um serviço a ele não prestado, sob pena de 

locupletamento da administradora, já que também cobrará a taxa de administração 

do novo consorciado que comporá o grupo. Tratando-se de ação civil pública que tem o 

Ministério Público como parte autora, sucumbente a parte ré, é incabível sua 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.98.024619-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): CONSÓRCIO 

NACIONAL GUARAPIRANGA LTDA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO 

MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. MOTA E SILVA. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL PROVIMENTO. 

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2009. DES. MOTA E SILVA – Relator: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - Produziu sustentação oral, pelo apelante, o Dr. Francesco Reale 

Serra. O SR. DES. MOTA E SILVA (CONVOCADO): VOTO - Ação Civil Pública ajuizada por 

Abradec Associação Brasileira de Defesa da Ecologia, Cidadania e do Consumidor, 

contra Consórcio Nacional Guarapiranga Ltda. Na inicial, de f. 03-18, aduziu a autora 

que os contratos estipulados pela ré contemplam cláusulas abusivas, que lesionam os 

consumidores que desistem ou são excluídos dos grupos de consórcio, tendo em vista 

que: extirpam dos valores a serem devolvidos a incidência de juros e correção 

monetária; estabelecem a devolução somente após o encerramento do grupo; 

descontam, a título de "Taxa de Administração Futura", 50% da taxa de administração 

pelos meses em que o consorciado permaneceu afastado do grupo; e reduzem a 

quantia a ser devolvida, com a aplicação de índice redutor a título de prefixação dos 

prejuízos causados ao grupo, sem qualquer verificação da real ocorrência de prejuízo. 

Reportou-se à legislação, doutrina e jurisprudência. Ao final, pediu a procedência dos 

pedidos. A ré apresentou contestação, de f. 176-198, refutando os argumentos da 

autora. O MM. Juiz a quo proferiu sentença, de f. 488-493 e f. 500, julgando 

parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, da seguinte forma: a) 

declarou a nulidade do art. 56, § 2º do contrato de f. 408v, na parte que estabelece a 

devolução das prestações pagas pelos consorciados desistentes e excluídos, sem juros 

e correção monetária e, em corolário, condenou a ré a restituir aos consorciados 

desistentes e excluídos, após o encerramento dos respectivos grupos, as importâncias 

pagas pelos mesmos com os acréscimos devidos, inclusive no que concerne às 

diferenças devidas àqueles que já receberam a restituição em comento, bem como 

para que a ré se abstenha de inserir cláusula que imponha a devolução das prestações 

pagas pelos consorciados desistentes e excluídos sem juros e sem correção monetária; 

b) declarar a nulidade da cláusula 14.4.1, alínea "b" (parte do contrato de f. 414v) que 

estipula o pagamento da taxa de administração futura no percentual de 50% e, como 

corolário, condenar a ré a restituir aos consorciados os valores desistentes e excluídos, 

após o encerramento dos respectivos grupos, as prestações por eles pagas, sem 



efetuar o desconto indevido da chamada taxa de administração futura, inclusive no 

que tange às diferenças devidas àqueles que já receberam a restituição em comento, 

bem como para determinar que a ré se abstenha de inserir cláusula que estabeleça o 

pagamento de taxa de administração futura; c) declarar a nulidade da cláusula 14.4, 

alínea "c" (contrato de f. 414 verso), a qual estipula a incidência de índice redutor, 

prefixando os danos causados ao grupo, inversamente proporcional à participação do 

excluído ou desistente e, em corolário, condenar a ré a restituir aos consorciados 

desistentes e excluídos, após o encerramento dos respectivos grupos, as prestações por 

eles pagas, sem efetuar o desconto indevido do percentual do aludido índice redutor, 

inclusive no que tange às diferenças devidas àqueles que já receberam a restituição em 

comento e, também, para determinar que a ré se abstenha de inserir cláusula que 

estipule a incidência de índice redutor prefixando os danos causados ao grupo; d) 

julgar improcedente o pedido de pleiteia a nulidade da cláusula que impõe a condição 

de devolução das quantias pagas após o encerramento dos respectivos grupos e seus 

consectários. Condenou a ré, por fim, a publicar a sentença, bem como a pagar as 

custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.  Inconformada, a 

ré aviou recurso de apelação, de f. 501-519, arguindo preliminar de inadequação da 

via eleita, ao argumento de que o contrato obedece às normas do BACEN e a presente 

ação é inadequada para elidir do mundo jurídico as referidas normas legais. Argui, 

também, preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para defesa de 

direitos individuais e divisíveis. No mérito, reafirma que as cláusulas contratuais 

obedecem as normas baixadas pelo BACEN e, portanto, são legais. Tece ponderações 

quanto à cláusula que estipula a restituição do valor nominal das prestações, sem 

correção monetária, do índice redutor e pagamento de taxa de administração futura 

no percentual de 50%. Alega que são indevidos os honorários advocatícios 

sucumbenciais, tendo em vista que o apelado é o Ministério Público. Atesta que a 

publicação de edital em jornais é desnecessária, tendo em vista que todos os 

consorciados são identificáveis e, caso necessária a publicação, que lhe seja dado o 

direito de escolher o jornal de grande circulação que melhor preço tiver. Assegura que 

a multa fixada é exorbitante e deve ser reduzida para R$ 200,00, sendo ainda 

concedido prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação. Assim, pede provimento 

ao recurso. Contra-razões foram apresentadas às f. 527-544. A douta Procuradoria-

Geral de Justiça manifestou-se às 552-561, opinando pelo não provimento do recurso. 

É o Relatório. PASSO A DECIDIR. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 

do recurso. A preliminar de carência de ação por inadequação da via eleita se confunde 

com o mérito e, portanto, com este será decidida. Com efeito, REJEITO A PRELIMINAR 

DE CARÊNCIA DE AÇÃO. Em relação à preliminar de ilegitimidade do Ministério Público, 

constata-se que a ação fora ajuizada pela ABRADEC - Associação Brasileira de Defesa 

da Ecologia, Cidadania e do Consumidor e, abandonada a causa pela ABRADEC, o 

Ministério Público assumiu o pólo ativo, por força da norma contida no § 3º, art. 5º, da 

Lei nº 7.347/85, in verbis: "Art. 5º. Têm legitimidade para propor a ação principal e a 

ação cautelar: I - o Ministério Público; (...) § 1º O Ministério Público, se não intervier no 

processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. § 2º (...) § 3º Em 

caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 

Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. (§ 3º com a 

redação dada pela Lei nº 8.078, de 11-9-1990). (...)". Ressalte-se que a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, com o qual coaduno, de que 

"Os interesses individuais homogêneos são considerados relevantes por si mesmos, 

sendo desnecessária a comprovação desta relevância". Nesse sentido: "PROCESSO 

CIVIL. (...) DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE E INTERESSE 



PROCESSUAIS CONFIGURADOS. (...) - A alegada origem comum a violar direitos 

pertencentes a um número determinado de pessoas, ligadas por esta circunstância de 

fato, revela o caráter homogêneo dos interesses individuais em jogo. Inteligência do 

art. 81, CDC. - Os interesses individuais homogêneos são considerados relevantes por si 

mesmos, sendo desnecessária a comprovação desta relevância. Precedentes. (...) 

Recurso Especial conhecido e provido." (REsp 797.963/GO, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJe 05/03/2008). Destarte, 

REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. No mérito, tem-se que, em face da 

ausência de recurso, restou transitada em julgado a decisão contida na sentença, que 

confirmou a cláusula contratual que estipula a devolução dos valores pagos pelos 

consorciados, no prazo de até 30 dias do encerramento do grupo, entendida esta como 

aquela data prevista para a entrega do último bem. Os juros de mora serão devidos, se 

a devolução não for integralmente efetuada em tal prazo, iniciando-se, pois, a fluência 

dos juros moratórios, somente após o 30º dia, pois somente a partir desta data é que 

restará em mora a apelante. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça: "CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS. JUROS DE MORA. 

PRECEDENTES DA CORTE. Como assentado em precedentes da Corte, a devolução das 

quantias pagas será efetivada após o encerramento do plano, considerando-se como 

tal a data prevista no contrato para a entrega do último bem, fluindo os juros de mora 

após o trigésimo dia. 2. Recurso especial conhecido e provido." (REsp nº 183.176/SP, 

rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 05.10.99, DJU 29.11.99, p. 160). Quanto 

à correção monetária, por não constituir agregação de valores, mas apenas 

recomposição do valor da moeda, que fora corroída pelo processo inflacionário, deverá 

incidir a partir do pagamento de cada uma das parcelas: Nesse sentido é a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU 

EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. MATÉRIA PACÍFICA. - Na 

devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente, a correção monetária deve 

incidir a partir de cada recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo 

de trinta dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a 

partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios. - Recurso especial conhecido e 

provido." (REsp nº 156.314/SP, rel. Min. César Asfor Rocha, j. em 16.06.98, DJU 

03.11.98, p. 150). "CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS. DEVOLUÇÃO DE PRESTAÇÕES 

PAGAS, QUANDO DO ENCERRAMENTO DO PLANO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Não é 

lícita a cláusula que, em tal caso, exclui a correção monetária. De acordo com a 

Súmula nº 35/STJ 'Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de 

sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de 

consórcio'. 2. Juros de mora. São devidos, 'após a mora da Administradora, encerrado 

o plano e não devolvidas corretamente as prestações' (REsp-7.326). 3. Recurso especial 

não conhecido." (REsp nº 123.350/SP, rel. Min. Nilson Naves, j. em 07.06.99, DJU 

20.09.99, p. 60). Em relação ao índice redutor previsto do contrato sub judice, tenho 

que sua aplicação é legal, desde que a administradora prove a vantagem econômica 

que o consorciado desistente ou inadimplente venha a ter com a fruição do bem, ou o 

prejuízo causado ao grupo, nos termos do § 2º do art. 53, do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: "Art. 53. (...) § 2º - Nos contratos do sistema de consórcio de 

produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma 

deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, 

os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo." Nesse sentido é a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

PARCELAS PAGAS. REDUTOR. ART. 53, § 2º, DO CDC. PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA 



ADMINISTRADORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. I - A possibilidade de 

se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos 

causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, 

ônus que incumbe à administradora do consórcio. (...) Recurso não conhecido." (REsp. 

871.421/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, 

DJe 01/04/2008). No que toca à taxa de administração, não há razão para impor o 

pagamento desta antecipadamente a quem não mais participará do grupo, tendo em 

vista que, com a desistência, não haverá a prestação do serviço ao qual corresponde a 

referida cobrança. Não é justo nem legal impor ao consorciado o pagamento de taxa 

de administração futura, atribuindo a este um ônus por um serviço não prestado a ele, 

sob pena de locupletamento da administradora, já que também cobrará a taxa de 

administração do novo consorciado que comporá o grupo. Assim, entendo por bem 

que a taxa de administração deve ser calculada proporcionalmente, considerando-se o 

período em que o apelante pertenceu ao grupo, pois, durante esse tempo, prestou a 

administradora efetivamente seus serviços ao consorciado desistente, administrando 

seus interesses, pelo que deve ser remunerada. Nesse sentido é a jurisprudência deste 

Sodalício: "Deduz-se da parcela a restituir a taxa de adesão e de administração, pois as 

referidas taxas remuneram os serviços da administradora de consórcio, não integrando 

assim o valor a ser restituído aos consorciados. (Precedente do TJMG: apelação cível n. 

223.443-7). Ressalvando, contudo, que a cobrança da taxa de administração deve 

limitar-se até a data em que ocorreu a desistência." (Apel. nº 308.257-7, Rel. Des. 

Maria Elza, 4ª Câmara Cível, j. 6.9.2000). "EMENTA: CONSÓRCIO - TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO - CONSORCIADO DESISTENTE - 

DEVOLUÇÃO. A taxa de administração tem por finalidade a remuneração dos serviços 

da administradora de consórcio, podendo a administradora reter, apenas, as taxas que 

recebeu proporcionalmente às parcelas pagas até a data em que ocorreu a desistência, 

devendo ser assegurado ao consorciado desistente a devolução do que foi antecipado 

e para o qual não houve contraprestação de serviço." (Apel. nº 2.0000.00.373954-

2/000, Rel. Des. José Affonso da Costa Côrtes, 7ª Câmara Cível, j. 19.12.2002). Em 

relação à condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, com 

razão a apelante, tendo em vista que o Ministério Público não recebe honorários 

advocatícios previstos no art. 20 do Código de Processo Civil. Nesse sentido é a 

doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, in Ação Civil Pública, Comentários por 

Artigo, 6ª Ed.; Lúmen Juris; Rio de Janeiro, 2007, p. 485/486: "No que respeita ao 

Ministério Público, porém, não incide tal disciplina. Como parte autora, não terá 

adiantado qualquer valor correspondente a despesas processuais; assim sendo, o réu 

nada terá a reembolsar. Pior outro lado, tendo em vista que a propositura da ação civil 

pública constitui função institucionalizadora, uma das razões porque dispensa 

patrocínio por advogado, não cabe também o ônus do pagamento de honorários. 

Aliás, essa orientação tem norteado alguns dos órgãos de execução do Ministério 

Público do Rio de Janeiro, os quais, quando propõem a ação civil pública, limitam-se a 

postular a condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ou 

ao pagamento de indenização, sem formular requerimento a respeito de despesas 

processuais e honorários advocatícios." Relativo à condenação da apelante a efetuar a 

publicação da sentença no Jornal Estado de Minas, tem-se que a publicação é 

necessária, para que seja levado ao conhecimento de todos os consorciados. Ressalte-

se que, por ser reconhecidamente o jornal de maior circulação no Estado de Minas 

Gerais, em meu entendimento, não há como dar opção à apelante de efetivar a 

publicação em outro jornal. Por fim, não vejo necessidade de se estender o prazo para 

o cumprimento da sentença, e muito menos exorbitância na multa que fora fixada. As 



adaptações não são de grande complexidade e, portanto, o prazo fixado em lei é 

suficiente. PELO EXPOSTO, considerando tudo quanto foi visto, DOU PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença hostilizada para: a) declarar 

parcialmente nulo o art. 56, § 2º, do contrato de f. 408v, determinando que nos valores 

a serem restituídos aos consorciados desistentes ou excluídos incidirá correção 

monetária pelo índice divulgado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, a partir de cada desembolso, além de juros de mora de 1% ao mês, contados 

após o 30º dia do encerramento do grupo e, por conseqüência, condenar a apelante a 

restituir aos consorciados desistentes e excluídos as importâncias pagas pelos mesmos, 

com os acréscimos devidos, inclusive no que concerne às diferenças devidas àqueles 

que já receberam a restituição em comento e, ainda, determinar que a apelante se 

abstenha de inserir cláusula que imponha a devolução das parcelas sem correção 

monetária e juros de mora; b) declarar a nulidade da cláusula 14.4.1, alínea "b" (parte 

do contrato de f. 414v) que estipula o pagamento da taxa de administração futura no 

percentual de 50% e, por consequência, condenar a ré a restituir aos consorciados 

desistentes ou excluídos, os valores da taxa de administração futura no percentual de 

50% e, como corolário, condenar a ré a restituir aos consorciados desistentes ou 

excluídos, após o encerramento dos respectivos grupos, o valor relativo ao desconto 

indevido da chamada taxa de administração futura, inclusive no que tange às 

diferenças devidas àqueles que já receberam a restituição em comento, bem como 

para determinar que a ré se abstenha de inserir cláusula que estabeleça o pagamento 

de taxa de administração futura. Condeno a apelante, por fim, ao pagamento das 

custas processuais e recursais. O SR. DES. TIAGO PINTO: VOTO - De acordo. O SR. DES. 

TIBÚRCIO MARQUES: VOTO - De acordo. SÚMULA : REJEITARAM AS PRELIMINARES E 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.98.024619-3/001 

SEÇÃO III 

 Dos Contratos de Adesão 

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem 

que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. 

 

§ 1° A inserção de cláusula no formulário não desfigura a natureza de adesão do contrato. 

§ 2° Nos contratos de adesão admite-se cláusula resolutória, desde que a alternativa, 

cabendo a escolha ao consumidor, ressalvando-se o disposto no § 2° do artigo anterior. 

§ 3o Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres 

ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a 

facilitar sua compreensão pelo consumidor. (Redação dada pela nº 11.785, de 2008) 

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas 

com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. 

§ 5° (Vetado) 

Julgados 



427. AÇÃO DECLARATORIA JULGADA PROCEDENTE. ANULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL 

INDEVIDAMENTE APLICADA NA TROCA DE PLANO DE TELEFONIA CELULAR. A multa foi 

irregularmente prevista no contrato, já que não está redigida em destaque como determina o § 

4o do art. 54 do CDC e a transferência do plano ocorreu por orientação do funcionário da ré. 

Além disso, a mudança de plano acarretou aumento nos pagamentos da autora. Anulação da 

multa bem decretada. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL 990.09.346658-9; Ac. 

4366706; Bariri; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 

09/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

428. APELAÇÃO CÍVEL. PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. DETALHAMENTO. EXIGIBILIDADE SOMENTE A 

PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2007. VOTO VENCIDO. A discriminação de pulsos excedentes por 

parte das concessionárias de serviço de telefonia somente se tornou obrigatória a partir de 1º 

de janeiro de 2006, quando da entrada em vigor do Decreto nº 4.733/2003, prazo esse 

ampliado para 1º de janeiro de 2007, conforme resolução 432 da ANATEL. Recurso provido. Vv. 

: O contrato de prestação de serviço de telefonia fixa é de adesão, redigido sob as normas 

disciplinadoras dos serviços de telefonia, e, em havendo omissão relativo à possibilidade da 

discriminação e detalhamento dos chamados impulsos excedentes, não pode esse serviço ser 

negado ao consumidor porque essa limitação feriria o disposto no art. 54,§ 4º do CDC. (des. 

Alberto aluízio pacheco de andrade). (TJMG; APCV 1.0707.05.100757-3/0011; Varginha; Décima 

Câmara Cível; Relª Desª Electra Benevides; Julg. 02/03/2010; DJEMG 19/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0707.05.100757-3/001(1); Varginha; Décima 

Câmara Cível; Relª Desª Electra Benevides; Julg. 02/03/2010; DJEMG 19/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PULSOS ALÉM DA FRANQUIA - DETALHAMENTO - 

EXIGIBILIDADE SOMENTE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2007 - VOTO VENCIDO. A 

discriminação de pulsos excedentes por parte das concessionárias de serviço de 

telefonia somente se tornou obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2006, quando da 

entrada em vigor do Decreto nº 4.733/2003, prazo esse ampliado para 1º de janeiro de 

2007, conforme Resolução 432 da Anatel. Recurso provido. VV.: O contrato de 

prestação de serviço de telefonia fixa é de adesão, redigido sob as normas 

disciplinadoras dos serviços de telefonia, e, em havendo omissão relativo à 

possibilidade da discriminação e detalhamento dos chamados impulsos excedentes, 

não pode esse serviço ser negado ao consumidor porque essa limitação feriria o 

disposto no art. 54,§ 4º do CDC. (Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade). APELAÇÃO 

CÍVEL N° 1.0707.05.100757-3/001 - COMARCA DE VARGINHA - APELANTE(S): TELEMAR 

NORTE LESTE S/A - APELADO(A)(S): CONGREGAÇÃO FILHAS N S STELLA MARIS - 

RELATORA: EXMª. SRª. DESª. ELECTRA BENEVIDES. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 10ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 

Presidência do Desembargador PEREIRA DA SILVA , na conformidade da ata dos 

julgamentos e das notas taquigráficas, EM DAR PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. 

Belo Horizonte, 02 de março de 2010. DESª. ELECTRA BENEVIDES – Relatora: NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - Assistiu ao julgamento, pela apelante, a Dra. Luciana Leal Fernandes 

Pinto. A SRª. DESª. ELECTRA BENEVIDES: VOTO: Trata-se de Recurso de Apelação 

interposto em face da sentença, de fls. 317/323, lançada nestes autos da AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO aforada pela 

CONGREGAÇÃO FILHAS DE NOSSA SENHORA STELLA MARIS em face da TELEMAR 

NORTE LESTE S/A, decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos 

seguintes termos: Ante o exposto e tudo o mais constante nos autos, JULGO 

PROCEDENTES, em parte, os pedidos para condenar TELEMAR NORTE LESTE S/A a 

restituir à autora os valores referentes aos pulsos além da franquia, cobrados nas 



faturas telefônicas vencidas a partir de julho de 2002 até a presente data, a ser 

apurado o montante em liquidação de sentença, acrescidos de correção monetária 

pela tabela da Corregedoria de Justiça de Minas Gerais a partir do ajuizamento da 

ação e de juros desde a citação. Condeno as partes, em igual proporção, ao 

pagamento das custas processuais, suspendendo a cobrança em relação a autora, 

posto que litigou sob o pálio da gratuidade processual. Quanto aos honorários, cada 

parte arcará com os de seu patrono (fls. 323). Não satisfeita com a solução dada à lide 

pela Magistrada a qua, apela a Ré alegando que a decisão não merece subsistir, tendo 

em vista que afronta o ordenamento jurídico em vigor. (fls. 326/365). Expõe que 

apenas seguiu as normas emanadas pela Anatel, agência reguladora com competência 

legislativa para regulamentar o setor das telecomunicações. Relata que em 

prevalecendo a sentença ora guerreada, terá de arcar com diversos ônus não previstos 

no contrato firmado entre as partes. Informa que cumpriu todas as determinações 

legais, prestando todas as informações que estavam ao seu alcance à Autora. Afirma 

que em momento algum procedeu a qualquer cobrança indevida, o que impossibilita 

ter de efetuar qualquer devolução, seja na forma simples ou em dobro. Ao final, 

requereu fosse o recurso conhecido e no mérito provido, julgando-se totalmente 

improcedentes os pedidos constantes da inicial. Instada a se manifestar, a Autora 

quedou-se inerte no que tange à apresentação de suas contra-razões recursais, 

conforme certificado às fls. 369vº. Em apertada síntese, é o relatório. Satisfeitos os 

pressupostos de admissibilidade, especialmente a tempestividade, recebo apenas o 

Recurso. Cinge-se a controvérsia na possibilidade de a empresa ré cobrar pulsos além 

da franquia sem que houvesse a discriminação das ligações locais realizadas pelos 

Autores. Inicialmente, cumpre destacar que é de competência da União a exploração 

do serviço de telecomunicações, conforme o art. 21, IX da Constituição da República. 

Como a prestação deste serviço é explorada pelo Poder Público através do regime de 

concessão, a Lei nº 9.472/97 criou a Agência Nacional de Telecomunicações que tem 

como função regular o serviço de telecomunicações. Esta mesma lei atribuiu 

competência à ANATEL para estabelecer a estrutura tarifária para cada modalidade de 

serviço. Cumprindo tal função, a ANATEL aprovou, por meio da Resolução nº 85/98, o 

regulamento do serviço telefônico fixo, inclusive no tocante à cobrança de pulsos além 

da franquia: Art. 52. O valor, a forma de medição e os critérios de cobrança dos 

serviços prestados serão estabelecidos nos Planos de Serviço, conforme 

regulamentação específica. O Decreto nº 4.733/2003 determinou em seu art. 7º, inciso 

X, que, somente a partir de 01/01/2006, os serviços telefônicos deveriam ser 

detalhados com precisão nas contas dos assinantes, o que inclui os pulsos excedentes. 

Contudo, referida data foi prorrogada para 01/01/2007, conforme a Resolução 432 da 

ANATEL. Assim, em observância ao acima exposto e, em virtude do disposto no artigo 

1º do Decreto n.º3.896/2001 que determina que as operadoras de telefonia, qualquer 

que seja o regime jurídico ou o interesse, regem-se, exclusivamente, pelos 

regulamentos e pelas normas editadas pela ANATEL - não há, até 01/01/2007, a 

obrigatoriedade de discriminação dos pulsos além da franquia. O Superior Tribunal de 

Justiça manifestou-se sobre a questão, posicionando no sentido de que, antes da 

entrada em vigor do Decreto n.º 4.733/2003, as empresas concessionárias que 

exploram os serviços de telecomunicações não estavam obrigadas a discriminar todos 

os pulsos nas contas telefônicas, especialmente aqueles além da franquia, bem como 

os relativos às ligações para celulares. Senão, vejamos: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA. DETALHAMENTO DA FATURA. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE 1º/01/06. 

DECRETO Nº 4.733/03. PEDIDO DO CONSUMIDOR. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE 

NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. 



APLICAÇÃO POR ANALOGIA. I - A decisão agravada negou provimento ao recurso 

especial sob o fundamento de que a ora agravada não estava obrigada a discriminar 

todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os além da franquia, bem como 

as ligações de telefone fixo para celular, até o dia 1º de janeiro de 2006, quando 

entrou em vigor o artigo 7º do Decreto n. 4.733/2003 e que, somente a partir dessa 

data, o detalhamento se tornou obrigatório quando houvesse pedido do consumidor 

com custo sob sua responsabilidade. Precedentes: REsp nº 932.015/MG, Rel. Min. 

TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 22/10/2007; REsp nº 973.015/RS, Relª. Minª. DENISE 

ARRUDA, DJ de 12.12.2007; REsp nº 974.258/RS, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJ de 

10.12.2007; REsp nº 975.346/MG, Relª. Minª. ELIANA CALMON, DJ de 13.02.2008. II - 

Em seu agravo interno, o agravante limita-se a defender a tese de que no acórdão de 

origem houve violação ao artigo 6º, III, da Lei nº 8.078/90, que garante o direito à 

informação pelo consumidor, não se prestando essa, pois, a infirmar os alicerces da 

decisão acoimada. III - Aplicação, por analogia, do enunciado sumular nº182 deste STJ. 

IV - Agravo regimental não conhecido. (AgRg no REsp 1045499/MG Relator Ministro 

Francisco Falcão Data da Publicação DJ: 15.09.2008). ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. 

DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS. NÃO-OBRIGATORIEDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. LESÃO 

AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO-RECONHECIDA. 1.[...]. 2. As empresas 

que exploram os serviços concedidos de telecomunicações não estavam obrigadas a 

discriminar todos os pulsos nas contas telefônicas, especialmente os além da franquia, 

bem como as ligações de telefone fixo para celular, até o dia 01 de janeiro de 2006, 

quando entrou em vigor o Decreto n. 4.733/2003, art. 7º. A partir dessa data, o 

detalhamento só se tornou obrigatório quando houvesse pedido do consumidor com 

custo sob sua responsabilidade. 3. Lesão a direito do consumidor que não está 

caracterizada. 4. Ausência de violação do art. 6º III, da Lei n. 8.078, de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor). 5. Recurso especial não-provido. (REsp 925523/MG, Rel. 

Ministro José Delgado, DJ: 30.08.2007). Com relação à aplicação do Código de Defesa 

do Consumidor, a procedência dos pedidos iniciais exige bem mais do que a simples 

alegação de que falta o detalhamento das ligações nas faturas telefônicas. É 

necessária também, a existência de elementos probatórios, capazes de comprovar 

falhas nas medições dos pulsos, o que, no caso em questão, não ocorreu. Ademais, não 

há violação ao artigo 6º, inciso III, do CDC, que prevê, como direito básico do 

consumidor, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços 

prestados, já que, conforme mencionado, a prestação do serviço vem sendo realizada 

em consonância com a legislação em vigor, tendo em vista que a cobrança realizada 

pela apelada está amparada no Decreto nº 4.733/03 e na Resolução 432 da ANATEL. 

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, DOU PROVIMENTO AO 

PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para julgar totalmente improcedentes os pedidos 

constante da inicial. Condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais, 

inclusive as recursais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), 

suspendendo, entretanto, a exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência 

judiciária. O SR. DES. GUTEMBERG DA MOTA E SILVA: VOTO - De acordo com o Relator. 

O SR. DES. ALBERTO ALUÍZIO PACHECO DE ANDRADE: VOTO - Ouso divergir da douta 

Relatora no que tange ao mérito do recurso. Pretende a apelante convencer da não 

obrigatoriedade da mensuração da quantidade de cada serviço por ela prestado, sob o 

argumento de ser o pulso, por razões técnicas, o método universalmente aceito, além 

de alegar que não se pode exigir que faça um investimento de tal envergadura, para 

atender as pretensões individuais de cada consumidor, o que lhe acarretará ônus 

excessivo. Cumpre-me salientar que o Código de Defesa do Consumidor, em face do 



disposto em seu art. 3º, § 2º, é aplicável às atividades de telefonia. Entendo, portanto, 

que a disposto das normas contidas no CDC, o consumidor tem o direito de saber, 

exatamente, quais os serviços estão sendo a ele prestados e em que quantidade, para 

se certificar de que não está pagando por um serviço que efetivamente não utilizou. 

Dispõe o inciso IV do art. 3º da Lei nº 9.472/97, que regula as telecomunicações no 

Brasil: "Art.3º - O usuário dos serviços de telecomunicações tem direito: IV - à 

informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços suas tarifas e 

preços." Já o art. 54 do CDC, § 4º, impõe: "§ 4º - As cláusulas que implicam limitação 

de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata 

e fácil compreensão."O contrato firmado pelas partes é de adesão, redigido sob as 

normas disciplinadoras dos serviços de telefonia e, em havendo omissão relativa à 

possibilidade da discriminação e detalhamento dos chamados pulsos excedentes, não 

pode esse serviço ser negado ao consumidor tendo em vista que essa limitação feriria o 

dispositivo legal acima citado. O fato de haver legislação própria que disciplina os 

serviços, contemplando o pulso como unidade de medição, apontando e definindo os 

critérios de cobrança, e a excessiva onerosidade alegada na implantação de tecnologia 

que possibilite a aferição detalhada das ligações, não podem servir de fundamento 

para a ausência de detalhamento pleiteada pela parte, que se sente lesada. Noutro 

giro, não constato qualquer violação ao texto constitucional. A alegação de se tratar 

de competência exclusiva da ANATEL a fiscalização das atividades da apelante, não 

merece prosperar. O próprio consumidor deve ser o primeiro fiscal do serviço que lhe é 

prestado, mesmo porque é ele quem arca com os seus custos. Seria o caso, então, de 

não poder cobrar aquilo que não pode ser detalhado, até mesmo para comprovar a 

prestação do serviço. Não vislumbro ainda qualquer infringência à Lei nº 9.472/97, 

bem como ao art. 2º, §1º, da LICC. Isto em função da regra do artigo 5º, XXXV, da 

Constituição da República que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário a ameaça ou lesão a direito. Cumpre-me ressaltar, ainda, que a Corte 

Superior deste e. Tribunal, em 26/09/2007, no julgamento do Incidente de 

Uniformização de Jurisprudência nº 1000006441889-0/000 assim decidiu, por maioria 

de votos: "o usuário de linha telefônica tem o direito ao detalhamento dos pulsos 

excedentes à franquia ou à devolução dos valores pagos quando questionada a 

prestadora do serviço, sendo indevida a repetição em dobro." Em que pese o Decreto 

nº 4.733/2003 que determina a discriminação dos pulsos a partir de 01/01/2006 e a 

Resolução da Anatel n.º 432/2006 que estende a data limite para 01/08/2007, o 

entendimento por mim firmado é diverso. O consumidor deve ter ampla proteção, 

consoante as normas do Código de Defesa do Consumidor, que se aplicam ao caso. A 

hipossuficiência frente à empresa telefônica justifica a mencionada proteção. Desta 

forma, o detalhamento dos pulsos deve atingir, inclusive, as contas anteriores à data 

fixada como obrigatória para o demonstrativo (01/08/2007). Posto isto, nego 

provimento ao recurso, mantendo a sentença em sua intregalidade. Custas recursais, 

pela apelante. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO, VENCIDO O VOGAL. TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0707.05.100757-3/001 

 

429. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Os contratos de 

empréstimos celebrado entre as partes configura-se pacto de adesão, na forma definida pelo 

art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, poderá o consumidor pleitear 

judicialmente a revisão do contrato em virtude da ocorrência de cláusulas abusivas, que lhe 

acarretam excessiva onerosidade. 2. É vedada a cobrança de juros sobre juros, salvo nos casos 

em que há autorização legal. Todavia, nos termos do disposto no artigo 591 do Código Civil, a 



capitalização dos juros poderá ser admitida com a periodicidade anual. 3. A comissão de 

permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou 

moratórios, devendo ser substituída pelo INPC, índice que reflete fielmente a real 

desvalorização da moeda. 4. Constatada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser 

limitados conforme a taxa média do mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil. (TJMG; 

APCV 1.0145.07.429612-3/0011; Juiz de Fora; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner 

Wilson; Julg. 03/03/2010; DJEMG 19/03/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0145.07.429612-3/001(1); Juiz de Fora; Décima 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 03/03/2010; DJEMG 19/03/2010). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS 

REMUNERATÓRIOS.. 1. Os contratos de empréstimos celebrado entre as partes 

configura-se pacto de adesão, na forma definida pelo art. 54 do Código de Defesa do 

Consumidor. Nestes casos, poderá o consumidor pleitear judicialmente a revisão do 

contrato em virtude da ocorrência de cláusulas abusivas, que lhe acarretam excessiva 

onerosidade. 2. É vedada a cobrança de juros sobre juros, salvo nos casos em que há 

autorização legal. Todavia, nos termos do disposto no artigo 591 do Código Civil, a 

capitalização dos juros poderá ser admitida com a periodicidade anual. 3. A comissão 

de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos 

remuneratórios ou moratórios, devendo ser substituída pelo INPC, índice que reflete 

fielmente a real desvalorização da moeda. 4. Constatada a abusividade, os juros 

remuneratórios devem ser limitados conforme a taxa média do mercado estipulada 

pelo Banco Central do Brasil. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0145.07.429612-3/001 - COMARCA 

DE JUIZ DE FORA - 1º APELANTE(S): NELSINA CRISTINA PIRES FERREIRA - 2º 

APELANTE(S): BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO - APELADO(A)(S): NELSINA CRISTINA 

PIRES FERREIRA, BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

WAGNER WILSON. ACÓRDÃO:Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador 

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA , incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, VENCIDO PARCIALMENTE O 

RELATOR, E NEGAR PROVIMENTO AO SEGUNDO. Belo Horizonte, 03 de março de 2010. 

DES. WAGNER WILSON – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. WAGNER 

WILSON: VOTO: Conheço dos recursos, porque presentes os requisitos de 

admissibilidade. Recurso de apelação interposto por Nelsina Cristina Pires Ferreira e 

Banco IBI S.A. Banco Múltiplo contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível 

de Uberlândia, que, nos autos da presente ação de revisão contratual, julgou 

parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para excluir a capitalização mensal de 

juros, permitindo, contudo, a anual. Do 1º recurso. Interposto por Nelsina Cristina Pires 

Ferreira Requer a apelante, em síntese: a limitação dos juros remuneratórios, já que 

importam em onerosidade excessiva para o consumidor; a vedação da prática da 

capitalização anual de juros; e o afastamento da comissão de permanência, que não 

poderá ser cumulada com os juros moratórios. Protesta, ainda, pela majoração dos 

honorários advocatícios e pela condenação do apelado ao pagamento integral dos 

ônus sucumbenciais. Do 2º recurso. Aviado pelo Banco IBI S.A. Banco Múltiplo Defende 

o apelante a legalidade da capitalização mensal de juros, não havendo que se falar, 

ainda, na cobrança excessiva dos encargos da mora. Os dois recursos serão analisados 

conjuntamente. Em primeiro lugar, cumpre salientar que a relação havida entre os 

demandantes é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez 



que o Banco IBI S.A. Banco Múltiplo e a autora enquadram-se nos conceitos de 

fornecedor e consumidor, respectivamente. Conforme consta dos autos, o contrato de 

empréstimo celebrado entre as partes configura-se contratos de adesão, na forma 

definida pelo art. 54 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, a liberalidade 

do contratante limita-se à aceitação ou não da avença, não lhe sendo permitido 

discutir as condições impostas pelo contratado. No entanto, poderá o consumidor, 

mesmo que inadimplente, pleitear judicialmente a revisão do contrato em virtude da 

ocorrência de cláusulas abusivas, que lhe acarretam excessiva onerosidade. Porém, tal 

medida somente será possível quando demonstradas as referidas ilegalidades pelo 

postulante. Neste contexto, são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam 

obrigações iníquas, posicionando o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda, 

incompatíveis com a boa-fé ou eqüidade, consoante o disposto no art. 51, inciso IV, do 

Código de Defesa do Consumidor. DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - O anatocismo vem 

sendo constante e sumariamente rechaçado pelos Tribunais pátrios, como forma de 

evitar, por um lado, a vantagem econômica excessiva do contratante, e por outro, o 

ônus financeiro exagerado ao contratado. Somente nas hipóteses em que for 

expressamente autorizada por leis especiais, a capitalização de juros mostra-se 

admissível, o que se observou nos financiamentos rurais - Decreto-lei nº 167/67 - e 

industriais - pelo Decreto-lei nº 413/69. Aqueles que defendem a possibilidade da 

capitalização mensal de juros o fazem com base no disposto na Súmula n.º 596 do 

Supremo Tribunal Federal, no disposto no art. 4º inciso IX da Lei Federal n.º 4.595/64 e 

na Medida Provisória n.º 2.170-36 de 23 de Agosto de 2001. Insta acentuar que a 

orientação consolidada na súmula mencionada não está a autorizar a prática do 

anatocismo pelas instituições financeiras. Pretendeu aquele Sodalício que estas 

instituições apenas não estivessem submetidas aos limites da Lei de Usura, nestes 

exatos termos: 'Súmula n.º 596 - As disposições do Decreto nº 22.626/1933 não se 

aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por 

instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.' Nota-

se, portanto, que não há autorização para que as referidas instituições possam praticar 

a capitalização de juros, o que, na verdade, seria uma incoerência, tendo em vista o 

disposto na Súmula n.º 121, também do STF. 'Súmula n.º 121 - É vedada a 

capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.' Exatamente neste 

sentido, já se pronunciou o STJ, in verbis: 'AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. (...) 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS NS. 182 DA SÚMULA/STJ E 

283 DA SÚMULA/STF.RECURSO DESPROVIDO. (...) III - Somente nas hipóteses em que 

expressamente autorizada por lei específica, admite-se a capitalização de juros. Nos 

demais casos ela é vedada, mesmo quando pactuada, não tendo sido revogado pela 

Lei nº 4.595/64 o art. 4º do Decreto nº 22.626/33. IV - O anatocismo, repudiado pelo 

verbete n. 121 da súmula do Supremo Tribunal Federal, não guarda relação com o 

enunciado n. 596 mesma súmula.' (AgRg no RESP 361028/RS, Relator Ministro SÁLVIO 

DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Julgamento 28/05/2002). Quanto à previsão contida no 

artigo 5º da Medida Provisória nº 2.170, de 23 de agosto de 2001, insta salientar que o 

referido dispositivo foi objeto de Incidente de Inconstitucionalidade n° 

1.0707.05.100807-6/003, suscitado pela Décima Quinta Câmara Cível no julgamento 

da apelação nº 1.0707.05.100807-6/002, tendo o órgão especial deste Tribunal 

declarado a sua inconstitucionalidade em acórdão publicado em 30/09/2008. Resta 

afastada, portanto, a possibilidade de capitalização mensal dos juros, sendo que tal 

prática foi atestada pela perícia judicial (f. 110). Nesse sentido, a referida prática há 

que ser rechaçada, como forma de evitar vantagem econômica excessiva da instituição 

financeira contratante e ônus financeiro exagerado ao consumidor. No entanto, nos 



termos do disposto no artigo 591 do Código Civil, a capitalização dos juros poderá ser 

admitida com a periodicidade anual, tal qual decidiu o MM. Juiz. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS - A estipulação de juros remuneratórios em percentual 

excessivamente elevado, como ocorreu no presente caso, em que tal encargo foi fixado 

em 9,90% ao mês (f. 109), constitui disposição contratual de natureza eminentemente 

abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Como forma de estabelecer um equilíbrio 

entre os contratantes, objetivo principal do sistema protetivo instituído pelo Código de 

Defesa do Consumidor, há que se extirparem os juros abusivos, fixando novo 

percentual, mediante a flexibilização do princípio da autonomia da vontade e do pacta 

sunt servanda. Todavia, não se pode estipular os juros em 12% ao ano, sob pena de se 

fazer justiça a apenas uma das partes, já que o referido limite representaria uma perda 

excessiva ao credor, beneficiando de forma desmedida o devedor. O limite de juros de 

12% ao ano acabaria por inviabilizar a concessão de crédito pelas instituições 

financeiras, que não estariam sendo devidamente remuneradas pelas suas atividades. 

As instituições financeiras, assim como qualquer outra atividade do setor privado, 

visam primordialmente o lucro. Assim, na esteira da orientação dos ilustres Ministros 

do Superior Tribunal de Justiça, Antônio de Pádua Ribeiro e Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, quando do julgamento do Recurso Especial n.º 407.097-RS, apresenta-se 

adequada para a remuneração do capital a aplicação da Taxa Selic, taxa básica de 

juros ditada pelo Banco Central do Brasil, que garante à instituição financeira a mesma 

remuneração dos títulos do Governo. E para que a mesma possa remunerar o capital 

empresado pela instituição financeira, há que se acrescentar a esta taxa, ainda, um 

percentual a título de spread. Destarte, considerando que não estão as instituições 

financeiras adstritas aos limites da Lei de Usura, mas que, em contrapartida, não há 

como se manter os juros contratados, sob pena de violação do princípio da eqüidade, 

fixo o limite dos juros remuneratórios com base na Taxa Selic apurada na data da 

celebração dos contratos, ditada pelo Banco Central do Brasil, acrescida do percentual 

de 6% (seis por cento) ao ano, a título de spread. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Do 

exame da sentença recorrida, verifica-se que o julgador entendeu pela abusividade da 

cláusula que autoriza a cobrança de comissão de permanência pelo índice que estiver 

em vigor no momento da elaboração dos cálculos. Registrou que 'porém, é importante 

que se retire que a comissão de permanência, na hipótese em questão, por se tratar de 

taxa variável, deve ser calculada com base no INPC, utilizado pela Corregedoria de 

Justiça, em virtude da abusividade/ilegalidade da cláusula respectiva, devendo, 

portanto, ser declarada nula estipulação em contrário.' (fs. 124) Contudo, o referido 

entendimento não constou da parte dispositiva da sentença, o que não impediria a 

correção deste erro material por este tribunal. Destaca-se, ainda, que, além de ter 

determinado o cálculo da correção da comissão de permanência com base no INPC, 

entendeu a julgadora que tal encargo poderia ser cumulado com os juros de mora. A 

comissão de permanência representa, na prática, além da correção monetária do saldo 

devedor, uma forma disfarçada de acrescer ao capital, juros remuneratórios e 

moratórios, onerando excessivamente o devedor. É por essa razão que se tem repelido 

a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios ou moratórios, 

multa contratual ou correção monetária. Nesse sentido, recente julgado do Superior 

Tribunal de Justiça: 'PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONEXA. CONTRATO DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULATIVA COM 

JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MORA 

DEBENDI. DESCARACTERIZAÇÃO. COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO 

DA NORMALIDADE. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. É lícita a 



cobrança de comissão de permanência após o vencimento da dívida, devendo a mesma 

observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, 

limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. 2. Não pode a 

comissão de permanência ser cumulada com a correção monetária nem com os juros 

remuneratórios, nos termos das Súmulas nºs 30, 294 e 296 do STJ. De igual modo, a 

cobrança da comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes 

da mora, como os juros moratórios e a multa contratual (Precedente: AgRg no REsp n° 

712.801/RS, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito). 3. A cobrança de encargos 

abusivos no período da normalidade enseja a descaracterização da mora debendi, 

impondo, na hipótese vertente a improcedência da ação de busca e apreensão. 4. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 999.885/RS, Rel. Ministro 

HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), 

QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 31/08/2009) Na hipótese de a comissão 

de permanência ser cobrada de forma cumulada com outros encargos, tal qual ocorreu 

na espécie, deverá ser substituída por correção monetária, no caso, o INPC, índice que 

reflete fielmente a real desvalorização da moeda. Em relação à distribuição dos ônus 

sucumbenciais, merece reforma a sentença recorrida. É que a autora logrou êxito na 

quase totalidade dos pedidos formulados na presente ação revisional, devendo ser 

reconhecida a sua sucumbência mínima e, logo, condenado o réu ao pagamento 

integral das custas e despesas processuais. No que tange à majoração dos honorários 

advocatícios, razão não assiste à autora. No presente caso, hão de ser destacadas a 

singeleza da causa e a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a comarca 

onde atua o patrono. Além disso, os fundamentos da pretensão manifestada no 

presente feito são de conhecimento público, não exigindo grande esforço dos 

advogados. Some-se que, em aproximadamente dois anos, a causa já encontra 

solução, inclusive em 2ª Instância. Dessa forma, atento ao princípio da razoabilidade, 

entendo que a verba honorária deve ser mantida tal qual foi fixada. Conclusão:Com 

esses fundamentos, dou parcial provimento ao 1º recurso, interposto por Nelsina 

Cristina Pires Ferreira, para fixar o limite dos juros remuneratórios com base na Taxa 

Selic apurada na data da celebração dos contratos, ditada pelo Banco Central do 

Brasil, acrescido do percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a título de spread e 

determinar a substituição da comissão de permanência pelo INPC. Quanto ao 2º 

recurso, aviado pelo Banco IBI S.A. Banco Múltiplo, nego provimento. Condeno ao réu 

ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes no valor estipulado na sentença. O SR. DES. JOSÉ MARCOS VIEIRA: VOTO - Peço 

vênia ao Eminente Relator para dele divergir apenas no tocante à limitação do 

percentual da taxa de juros prevista no contrato firmado entre as partes. O douto 

Relator entendeu pela abusividade do percentual de 9,9% ao mês e determinou a 

aplicação da Taxa Selic acrescida do percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a título 

de 'spread'. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em interpretação ao Decreto nº 

22.626/33, editou a Súmula nº 596, in verbis: 'As disposições do Decreto nº 22.626 de 

1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações 

realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro 

nacional.' Desta forma, a limitação dos juros não se aplica aos encargos cobrados nas 

operações realizadas pelas instituições financeiras. Por sua vez, com a edição da 

súmula vinculante n° 7 o STF firmou o posicionamento de que o parágrafo 3º do artigo 

192 da Constituição Federal, dispositivo já revogado que limitava a taxa de juros reais 

a 12% ao ano, teria sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar. 

Infere-se, portanto, que a limitação dos juros remuneratórios somente pode ser 

verificada, quando cabalmente demonstrada a abusividade de sua cobrança, o que, a 



meu ver, não ocorreu no caso em tela, em que foi cobrada taxa de 9,9% ao mês. A 

prova pericial produzida em juízo detectou a impossibilidade de aferição da 

consonância do percentual exigido no contrato com a prática vigente no mercado, 

conforme se vê da resposta aos seguintes quesitos: '1 - Queira o Sr. Perito informar se 

a taxa dos encargos financeiros, computados no saldo devedor da Autora, está em 

consonância com a prática vigente no mercado financeiro; R) Prejudicado, este Perito 

não encontro subsídios para informar. 2 - Queira o Sr. Perito informar qual é a média 

do percentual da taxa de encargos que outras Administradoras de Cartão de Crédito 

repassam com encargos da mora no mercado financeiro atual. R) Prejudicado, este 

Perito não encontrou subsídios para informar. 3 - Queria o Sr. Perito informar se existe 

taxa de juros fixada pelo BACEN ou Conselho Monetário Nacional, para ser repassada e 

obedecida no mercado financeiro, concernente a mora da Autora nos contratos de 

utilização de cartão de crédito. R) Conforme já respondido ao quesito anterior, 

prejudicado, pois este Perito não tem parâmetros para responder a este quesito, pela 

inexistência de informação específica junto ao site do Banco Central do Brasil' (litteris, 

f. 113-TJ). Ou seja, não houve prova nos autos de que o percentual pactuado estaria 

acima das taxas ditadas pelo Banco Central do Brasil. Não é possível, a meu ver, a 

intervenção do Judiciário de forma a impor percentual diverso do contratado entre as 

partes, ausente a demonstração inequívoca da abusividade. Nesse sentido, é a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça: 'EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO 

ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO - JUROS MORATÓRIOS - MORA DEBENDI - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO - DECISÃO EXTRA PETITA - 

AFASTAMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO AFASTADA - SÚMULAS NºS 

596/STF E 283/STJ - APLICABILIDADE - DESPROVIMENTO. 1 - (...) 2 - Esta Corte, no que 

se refere aos juros remuneratórios, firmou-se no sentido de que, com a edição da Lei nº 

4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto nº 22.626/33, de 12% ao 

ano, aos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro 

Nacional (Súmula nº 596 do STF), salvo nas hipóteses de legislação específica. 3 - 

Outrossim, conforme orientação da Segunda Seção, não se podem considerar 

presumidamente abusivas taxas acima de 12% ano, sem que tal fato esteja 

cabalmente comprovado nos autos, o que, in casu, não restou evidenciado pelo v. 

acórdão recorrido. 4 - Agravo regimental desprovido.' (STJ - AgRg no REsp 818155 - 4ª 

Turma - Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, j. em 25/04/2006). 'EMENTA: CIVIL E 

PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 

CONTRATOS DE CRÉDITO PESSOAL E DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA SELIC. SÚMULA N. 296-STJ. IMPOSSIBILIDADE. I. 

Não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% a.a., prevista na Lei de 

Usura, ou até mesmo a variação da Taxa SELIC, aos contratos bancários não 

normatizados em leis especiais, sequer considerada excessivamente onerosa a taxa 

média do mercado. Precedente uniformizador da 2ª Seção do STJ. II. Agravo 

improvido'. (AgRg no REsp 905614/RS, Min. Aldir Passarinho Junior. 4ª T., j. 

13.02.2007, DJ. 26.03.2007, p. 257). Com tais considerações, nego provimento aos 

recursos e mantenho a sentença, com a devida vênia do eminente Relator. O SR. DES. 

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA: De acordo com o Revisor. SÚMULA : NEGARAM 

PROVIMENTO AO PRIMEIRO RECURSO, VENCIDO PARCIALMENTE O RELATOR, E 

NEGARAM PROVIMENTO AO SEGUNDO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0145.07.429612-3/001 

b.  



430. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO, 

ESTABELECENDO A SOLUÇÃO DE LITÍGIOS PERANTE A JUSTIÇA DE ESTADO FEDERATIVO 

DIVERSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATO DE ADESÃO FIRMADO COM 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER MERCANTIL. NECESSIDADE DE FACILITAR 

O ACESSO AO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRA POSSÍVEL A APLICAÇÃO DA REGRA CONSORCIADA COM AS 

ALÍNEAS C E D DO INC. IV DO ART. 101 DA LEI ADJETIVA CIVIL. I. Circunstância na qual o 

recorrido firmou contrato de adesão para a prestação de serviços de telefonia no qual constava 

cláusula de eleição prevendo a solução de litígios perante o foro de Estado da Federação 

diverso. II. Dificuldade de acesso ao judiciário por parte da contratante para o exercício do 

direito de ação, constatando-se, ainda, que a sociedade de advogados não possui natureza 

mercantil. III. Anulação da cláusula de eleição do foro para possibilitar a aplicação da norma 

prevista no art. 54, I, do Código de Defesa do Consumidor em consórcio com o art. 101, IV, b e d, 

do CODEX Processual Civil. lV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça solidificou- se no 

sentido de considerar nula, por abusividade, a cláusula de eleição do foro quando dificultar a 

defesa do consumidor (RESP 247.298/MG, Rel. Ministro ARI Pargendler, TERCEIRA TURMA, DJ 

16/12/2002 p. 312) Agravo conhecido, mas improvido. (TJCE; AI-PESusp 15291-

28.2005.8.06.0000/0; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ademar Mendes Bezerra; DJCE 

17/03/2010) 

 

431. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARFALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 

ALEGAÇÃO DE DOENÇAPREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO 

INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃOUNÂNIME. I- incabível o 

argumento da apelante de que os apelados não requereram a indenização pela via 

administrativa, e por essa razãoseriam carecedores do interesse processual, uma vez que não é 

necessário que se recorra administrativamente antes de se pleitear a tutelajurisdicional, sob 

pena de se ferir o direito fundamental insculpido no art. 5º, XXXV da Constituição Federal. II- na 

presente contenda aplicam-seas normas do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que 

dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, que faz menção expressa aos serviçosde natureza 

securitária. III- indubitável que o segurador, ao não exigir que a contratante se submeta a 

exames de saúde prévios, assume o riscoinerente ao contrato de seguro. Ademais, à luz do art. 

333, II, do CPC, quaisquer provas no sentido que a falecida tinha ciência da moléstiaque lhe 

acometia no momento do aperfeiçoamento do ajuste securitário, deveriam ter sido produzidas 

pela recorrente, pois que constitui fatodesconstitutivo do direito pleiteado. IV-incabível a 

alegação de excesso de execução na lide analisada, pois que consta dos autos 

certificadoprovisório (fl. 225) emitido pela aspeb (instituição que intermediava a contratação de 

seguros da empresa recorrente em santarém, haja vistaque inexistia filial naquele município) 

em que se consigna expressamente o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme o 

pleiteado pelosrecorridos. V- deferido o efeito de prequestionamento dos arts. 422, 757, 760, 

765 do Código Civil, dos arts. 333, I; 711, V e 743 do código deprocesso civil e do art. 54, § 4º do 

CDC. VI- apelação conhecida e improvida. VII- decisão unânime. (TJPA; AC 20073001021-8; Ac. 

85793; Santarém; Quarta Câmara Cível Isolada; Relª Desª Eliana Rita Daher Abufaiad; Julg. 

16/03/2010; DJPA 17/03/2010) 

 

432. CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO. SINISTRO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

CAUSAS EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

A atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força do 

disposto no seu artigo 3º, §2º. A cláusula do contrato de seguro que enumera os riscos com 

cobertura contratual e exclui aqueles que não são garantidos não é abusiva, nos termos do 



artigo 760 do Código Civil e 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado que a 

incapacidade do apelante é proveniente de doença e, não acidente, não há que se falar em 

indenização, porquanto o seguro contratado não abrange invalidez por doença. (TJMG; APCV 

1.0024.08.982864-4/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de 

Pádua; Julg. 11/02/2010; DJEMG 09/03/2010) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.08.982864-4/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua; Julg. 11/02/2010; DJEMG 

09/03/2010). EMENTA: CONTRATO DE SEGURO EM GRUPO - SINISTRO - NEGATIVA DE 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - CAUSAS EXCLUDENTES DA OBRIGAÇÃO - 

OCORRÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A atividade securitária está 

abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto no seu artigo 

3º, §2º. A cláusula do contrato de seguro que enumera os riscos com cobertura 

contratual e exclui aqueles que não são garantidos não é abusiva, nos termos do artigo 

760 do Código Civil e 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado que a 

incapacidade do Apelante é proveniente de doença e, não acidente, não há que se falar 

em indenização, porquanto o seguro contratado não abrange invalidez por doença. 

APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.982864-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): ELÍZIO ROSA FERREIRA - APELADO(A)(S): UNIBANCO AIG SEGUROS S/A - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 14ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sob a 

Presidência do Desembargador VALDEZ LEITE MACHADO , incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, 

EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2010. DES. ANTÔNIO DE 

PÁDUA – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. ANTÔNIO DE PÁDUA: VOTO - 

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elízio Rosa Ferreira, nos autos da Ação 

de Cobrança, com procedimento ordinário, movida contra a empresa Unibanco AIG 

Seguros S/A, perante o juízo da 4ª. Vara desta Comarca, inconformado com os termos 

da r. sentença de fls.88/92, que, julgou improcedente o pedido inicial e ainda o 

condenou ao pagamento das custas processuais e da verba honorária arbitrada em 

15%( quinze por cento) sobre o valor da causa, porém com a suspensividade prevista 

no art. 12 da Lei nº 1060/50. Em suas razões recursais, o bate-se pela procedência do 

pedido inicial, ao argumento de que a perícia realizada no apelado demonstrou que ele 

é portador de incapacidade apenas total, não podendo realizar outras atividades, 

preenchendo ele os requisitos legais e contratuais exigidos para a percepção da 

indenização pleiteada Acrescenta, ainda, o apelante que o fato de o apelado haver 

sido aposentado por invalidez em virtude de doença adquirida no ambiente de 

trabalho, por si só já lhe confere o direito a receber a indenização postulada. O recurso 

foi respondido pela apelada, em cujas contrarrazões, pugna pela confirmação da 

sentença. Não houve preparo, porquanto o apelante litiga com os benefícios da 

gratuidade judiciária. Conheço da apelação, presentes suas condições de 

admissibilidade. Cuida-se, como se vê da parte relatorial acima, de recurso de apelação 

contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança, 

fundada em contrato de seguro de vida em grupo, sob o fundamento de que a 

indenização pleiteada não se acha acobertada pelo contrato firmado entre as partes 

em litígio e a estipulante. A tese da apelante é a de que não foi contratado o risco IPD - 

invalidez total e permanente por doença, mas somente o IPA - invalidez permanente 

total ou parcial por acidente, tendo o autor se aposentado por doença e não por 

acidente. A tese esposada pela seguradora, como visto acima, foi acolhida pela 



sentença recorrida. Examinando tudo o que dos autos consta, e os princípios de direito, 

tenho que não assiste razão ao apelante. Faz-se necessário, inicialmente, tecer alguns 

comentários sobre o contrato de seguro. "O seguro de vida é o contrato pelo qual uma 

parte, denominada seguradora, em contraprestação ao recebimento de certa soma 

chamada prêmio, se obriga a pagar à outra parte, ou terceiro, intitulada aquela 

segurado, uma quantia determinada, sob a forma de capital ou de renda, quando se 

verifique o evento previsto. A obrigação decorrente do seguro de vida, quando privado, 

tem natureza contratual. Sua obrigação consiste em tutelar o interesse do segurado 

que, pelo seguro, se cobre contra um risco. O interesse do segurado não é receber o 

seguro senão secundariamente, se ocorre o acontecimento a que está sujeito o 

pagamento, sabendo-se que, quem, por exemplo, faz um seguro por toda a vida não 

tem interesse em que a morte o surpreenda, quanto antes para que seus herdeiros o 

recebam. No seguro de danos, é ainda mais nítido o interesse do segurado em que não 

se verifique o sinistro, mas é evidente que seu propósito é o de não sofrer o prejuízo, se 

este ocorre. E como ao segurador incumbe ressarci-lo pagando a indenização, esse 

pagamento como consiste, numa atribuição patrimonial, afigura-se obrigação 

específica, do segurador, diretamente derivada do contrato, quando, em verdade, é 

conseqüência de ter assumido a obrigação de tutelar o interesse do segurado." 

(Orlando Gomes, Contratos, 6 ed., Forense, 1977, p. 500-501). Diante do conceito 

acima, percebe-se que o contrato de seguro é de adesão e deve ser regido pela boa-fé, 

que deve nortear todos os contratos, principalmente o de seguro, conforme disposto 

no Novo Código Civil: "Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na 

conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a 

respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes." "Art. 

766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou 

omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do 

prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido." É o 

que ensina Pedro Alvim em "O contrato de seguro, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 

1999, p. 130: "A boa fé deve presidir à formação de todos os contratos. Corresponde a 

um estado de espírito em harmonia com a manifestação de vontade que vinculou as 

partes contratantes. É a intenção pura, isenta de dolo ou malícia, manifestada com 

legalidade e sinceridade, de modo a não induzir a outra parte ao engano ou erro. Não 

constitui um privilégio do contrato de seguro, mas é aí reclamada com maior 

insistência, dada a relevância de que se reveste na formação e execução de negócio. 

Atualmente, com o advento do Novo Código Civil, também deve ser observada, na 

execução dos contratos, a boa-fé, que implica em confiança criada. Nesse sentido é o 

ensinamento da doutrina: O princípio da boa-fé se biparte em boa-fé subjetiva, 

também chamada de concepção psicológica da boa-fé, e boa-fé objetiva, também 

denominada concepção ética da boa-fé. (...) A boa-fé subjetiva denota estado de 

consciência, ou convencimento individual da parte ao agir em conformidade com o 

direito, sendo aplicável, em regra, ao campo dos direitos reais, especialmente em 

matéria possessória. (...) Todavia, a boa-fé que constitui inovação do Código de 2002 e 

acarretou profunda alteração no direito obrigacional clássico é a objetiva, que se 

constitui em uma norma jurídica fundada em um princípio geral do direito, segundo o 

qual todos devem comportar-se de boa-fé em suas relações recíprocas. Classifica-se, 

assim, como regra de conduta. Incluída no direito positivo de grande parte dos países 

ocidentais, deixa de ser princípio geral de direito para transformar-se em cláusula geral 

de boa-fé objetiva. É, portanto, fonte de direito e de obrigações. Verifica-se, portanto, 

que a boa-fé é tanto forma de conduta (subjetiva ou psicológica) como norma de 

comportamento (objetiva). "Nesta última acepção, está fundada na honestidade, na 



retidão, na lealdade e na consideração para com os interesses do outro contratante, 

especialmente no sentido de não lhe sonegar informações relevantes a respeito do 

objeto e conteúdo do negócio." (Carlos Roberto Gonçalves, Direito Civil Brasileiro, 3ª 

ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 34/36) No presente caso, em o autor celebrou 

contrato de seguro com a ré prevendo garantia por morte natural e invalidez 

permanente total ou parcial por acidente (IPA) O autor pretende o pagamento de 

indenização por invalidez decorrente de doença, por ter sido aposentado pelo INSS. A 

sua aposentadoria, contudo, deu-se por doença e não em decorrência de acidente. Nos 

termos do art. 2º §2º da Circular nº 17, de 17.7.92 da SUSEP, o contratante de seguro 

de vida em grupo deve optar, além da garantia básica por morte, por alguma (as) das 

seguintes garantias adicionais: Indenização Especial de Morte por Acidente (IEA), 

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Permanente Total 

por Doença (IPD). Para fins do seguro considera-se acidente pessoal o evento com data 

perfeitamente caracterizada, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e 

violento, causador de lesão que, por si só, e independentemente de toda e qualquer 

outra causa, tenha como conseqüência direta, a morte ou a invalidez permanente total 

ou parcial do segurado, não se enquadrando no conceito de acidente pessoal o suicídio 

e suas tentativas, as doenças (incluídas as profissionais), quaisquer que sejam suas 

causas, ainda que provocadas, desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente, 

por acidente coberto. Para análise da espécie, necessário ressaltar que só o fato da 

aposentadoria do autor pelo INSS não implica no reconhecimento, pela seguradora, ao 

direito de recebimento de indenização, uma vez que a concessão de tal benefício pelo 

órgão previdenciário, em regra, é reversível, e tem finalidade assistencial mesmo para 

incapacidade parcial, finalidade diversa daquela do seguro facultativo privado, além 

de que para sua concessão não é necessária a observância do princípio constitucional 

do contraditório. Com efeito, é de se realçar a diferença de conceituação de 

incapacidade para o órgão previdenciário e para o seguro privado. Para a Previdência 

Social, a incapacidade revela-se no plano de subsistência do trabalhador para o 

exercício de determinada atividade laboral. Assim, na análise da incapacidade, ali se 

verifica o grau de instrução e as aptidões do trabalhador para se aferir se ele está apto 

a exercer outra atividade que lhe garanta sobrevivência e vida digna. Por isso, mesmo 

que o trabalhador esteja apto a trabalhar em outra função, ele pode ter seu benefício 

concedido, uma vez que ele pode não ter capacidade para trabalhar na função para a 

qual está apto. Ou seja, é possível que um pintor seja aposentado por perder um dedo, 

mas isso não quer dizer que ele não possa trabalhar como motorista. Porém, se a 

perícia constatar que a única coisa que ele sabia fazer era pintar, é concedido o 

benefício da aposentadoria pelo INSS. Já para o contrato de seguro privado facultativo, 

o termo incapacidade tem outro significado. Nesta seara, não se busca a análise 

subjetiva da capacidade laboral do segurado. O que se tutela é a incapacidade de 

forma genérica, sob uma ótica geral objetiva. Verifica-se se o segurado tem condições 

de trabalho ou não. Não há análise das condições de instrução ou capacitação 

profissional. A incapacidade é vista objetivamente. Isso se explica pela índole do 

contrato de seguro, que é restritiva. A relação jurídica securitária de caráter privado 

mostra-se distinta da existente entre o trabalhador e o órgão previdenciário, tendo o 

benefício pago pelo INSS causa, origem e fundamentos inteiramente diversos da 

indenização decorrente de contrato de seguro, sendo manifesta a finalidade social, 

alimentar e de proteção ao obreiro resultante na Lei da Infortunística e a prevalência 

do direito privado com proteção aos interesses de ambas as partes na hipótese de 

seguro, sendo que os exames e conclusões do laudo elaborado pelos médicos da 

autarquia previdenciária não se submetem ao contraditório, pelo que ilícito impor o 



mesmo a terceiros que sequer puderam acompanhar e verificar a regularidade de 

aspectos basilares do procedimento que o antecedeu Logo, a conclusão da perícia 

administrativa, realizada pelo INSS, por si só, não pode servir de base para 

responsabilizar a seguradora a pagar indenização securitária ao autor. No caso dos 

autos,no entanto, a situação é diversa, porque a apólice do seguro facultativo firmado 

com a apelante é clara ao mencionar que a indenização só será paga se ficar 

comprovado o sinistro, em caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente, 

de modo que, mesmo que evidenciada a invalidez permanente e integral, se decorrente 

de doença, não há que se falar em indenização, porque não acobertada pelo contrato. 

O antigo art. 1.460 do Código Civil/1916 era preciso em prever interpretação restritiva 

do contrato de seguro, não cabendo interpretação que possibilita ampliação dos riscos, 

situação que embora não expressamente prevista no Novo Código, continua 

prevalecendo, sendo de se ressaltar que o próprio CDC, aplicável ao caso, não veda as 

cláusulas limitativas de direito, só exigindo que sejam claras no contrato. No caso não 

se verifica obscuridade da cláusula limitativa, para que possa ser invalidada, 

prevalecendo, logo, a limitação de direito dela constante. Já que a perícia realizada 

pelo INSS não pode ser prova única da incapacidade do segurado, embora no caso ela 

tenha concluído isso, e necessitando-se aferir atual incapacidade resultante de 

acidente, fundamental que fosse feita perícia médica sob o contraditório, pois trata-se 

de questão eminentemente técnica, impossível de ser avaliada por um leigo em 

medicina, conforme Parágrafo único, I, do art. 420 do CPC. Para tanto, ou seja, para 

aferir a existência de incapacidade atual do segurado decorrente de acidente, neste 

processo foi determinada a elaboração de perícia judicial, e foi realizada por médico 

nomeado pelo MM. Juiz da causa, conforme laudo técnico de fls. 65/70, que concluiu 

que o apelante padece de seqüelas de toxoplasmose e distúrbio isquêmico cerebral, 

patologias que tiveram início em 2001, antes mesmo da contração do seguro. Assim, 

restou claro, pela mencionada prova pericial, que o autor sofre de invalidez por doença 

e não por acidente, não sendo ocioso frisar, situação não coberta pelo contrato 

celebrado com o banco apelado. Nesse sentido, a jurisprudência: "EMENTA: CIVIL- 

APELAÇÃO- COBRANÇA DE SEGURO- AGRAVAMENTO DE SEQUELA DE ACIDENTE- 

INVALIDEZ PERMANENTE- PREVISÃO LEGAL LIMITATIVA CLARA E EXPRESSA- EXIGÊNCIA 

CONTRATUAL NÃO COMPROVADA- INDENIZAÇÃO- NÃO CABIMENTO- NEGATIVA DE 

PAGAMENTO LÍCITA- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. -As coberturas securitárias estão 

limitadas à apólice, emitida conforme as normas da SUSEP, que narra a real vontade 

das partes no momento da contratação. -As indenizações securitárias por coberturas 

conhecidas como IPA e IPD somente podem ser pagas se comprovada a invalidez 

permanente, do contrário, a negativa de pagamento pela seguradora é lícita. "Recurso 

conhecido e não provido." (AC 1.0024.05.736.318-6/001, 17ª CCível/TJMG, rel. Des. 

Márcia De Paoli Balbino, j. 08.03.2007, DJ. 14.04.2007). Por demais esclarecedora, a 

lição do eminente Ministro do Supremo Tribunal Feral, Carlos Alberto Menezes Direito, 

recém-falecido, ao julgar o AI (AI 190.949/São Paulo, Re. Min., DJU 14.08.1998, p. 105, 

ao consignar em seu erudito voto que "Acidente é acidente e doença é doença. Logo, 

incapacidade parcial resultante de doença, ainda a profissional, não é coberta pelo 

seguro em grupo de vida e acidente, se a apólice não prevê. Por isso, improcede 

demanda da indenização aforada contra a seguradora -Apelo improvido." Assim, não 

provada a invalidez permanente total ou parcial por acidente, resta afastada a 

possibilidade de cobrança de indenização. Logo, a apelação interposta pelo autor não 

merece provimento, porque realmente improcedente o pedido contido na inicial. Isso 

posto, nego provimento ao recurso. Custas, pelo apelante, suspensa a exigibilidade. A 

SRª. DESª. HILDA TEIXEIRA DA COSTA: VOTO - De acordo. O SR. DES. ROGÉRIO 



MEDEIROS: VOTO - Com o relator, neste caso, inclusive porque - bem salientou o 

julgador a quo - a lesão seguida pelo apelante é anterior à celebração do contrato. 

SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.982864-4/001 

 

433. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO SEGURO DE VIDA. PECÚLIO. Morte do segurado sem cumprimento 

do período de carência previsto contratualmente. Aplicação aoscontratos de seguro das normas 

do CDC por se tratar de relação de consumo. Cláusula contratual acerca decarência existente na 

proposta de inscrição ao seguro, mas sem destaque. Cláusulas que implicarem limitaçãode 

direito do consumidor devem obedecer ao §4º do art. 54 do CDC, em caso de inobservância de 

tal preceitolegal devem ser declaradas nulas por abusividade. Recurso conhecido e improvido. 

Unânime. (TJPA; AC 20093011637-9; Ac. 85453; Santarém; Quinta Câmara Cível Isolada; Rel. 

Des. Diracy Nunes Alves; Julg. 11/02/2010; DJPA 09/03/2010) 

 

434. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRAZO DE VIGÊNCIA DA COBERTURA. CLÁUSULA DÚBIA. Havendo 

cláusula limitativa de direito e sendo ela ambígua, sua interpretação deve favorecer o 

segurado, nos termos nos termos do art. 47 c. C. O art. 54, § 4o, ambos do CDC. (TJSP; APL 

992.07.036913-4; Ac. 4306180; Piracicaba; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Mendes Gomes; Julg. 08/02/2010; DJESP 05/03/2010) 

 

435. APELAÇÃO. ACIDENTE/SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. COBRANÇA. CARÊNCIA DE AÇÃO. 

INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA. AUTORES SÃO PAIS DA VÍTIMA EM ACIDENTE 

DE VEÍCULO. AÇÃO DIRETAMENTE EM FACE DA SEGURADORA. LEGITIMIDADE PROCLAMADA. 

PRECEDENTES DO STI. CARÊNCIA AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. QUESTÕES 

EXCLUSLVAS DE DIREITO. JULGAMENTO DO MÉRITO AUTORIZADO. CPC ART 515, § 3C. PEDIDO 

PARCIALMENTE ACOLHIDO. DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CONTRATO DE SEGURO PREVENDO COBERTURA POR DANOS 

PESSOAIS QUE COMPREENDE A COBERTURA POR DANOS MORAIS. Inexistência de prova da 

seguradora acerca da ciência do segurado quando da contratação da exclusão da cobertura por 

danos morais. Incidência da regra contida no artigo 54, § 4", do CDC. Parcial procedência da 

pretensão dos autores. Culpa do segurado. Caracterização. Responsabilidade pelo acidente. 

Indenização devida. Dano moral. Cabimento. Pretensão inicial acolhida parcialmente carência 

afastada recurso parcialmente provido. (TJSP; APL 992.06.007052-7; Ac. 4312278; Jacareí; 

Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Amorim Cantuária; Julg. 09/02/2010; 

DJESP 05/03/2010) 

436. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. MOLÉSTIA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ 

POR OMISSÃO E FALSIDADE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. DESCABIMENTO. NEGLIGÊNCIA DA 

SEGURADORA. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. INEXIGÊNCIA DA SEGURADORA. 

QUESTIONÁRIO INDAGANDO SOBRE A SAÚDE DO PROPONENTE. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA 

NORMA CONTIDA NO ARTIGO 54, § 4" DO CDC. Pretensão indenizatór1a acolhida não há se 

fnlnr em omissão âo estado de snúde do segurado, não incidindo à causa a regra do artigo 1 

444 do Código Civil tratando-se de seguro de vida em grupo, no qual a seguradoia aceita a 

pwposta, deixando de proceder a qualquer exame médico, responde pelo iisco assumido 

integialmente, não sendo admissível que, depois de recebei os prêmios do contiato de seguro, 

com a ocorrência do óbito do segurado, negue o pagamento da indenização sob alegação de 

moléstia preexistente para tanto, o preposlo da seguradora, ou o corretor, deveriam ter se 

cercado de maiores cuidados no momento da contratação válido o contrato e, satisfeitos os 

prêmios, piocede a pretensão da autora recurso provido. (TJSP; APL 992.06.044108-8; Ac. 

4312124; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Amorim Cantuária; 

Julg. 09/02/2010; DJESP 03/03/2010) 



 

437. AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO 

INTEGRAL DA DÍVIDA. Considerando-se a possibilidade da purgação da mora sem a rescisão do 

contrato, nos termos do art. 54, § 2o, do CDC, e que se, por um lado, o credor ftduciário é titular 

da propriedade resolúvel, por outro lado, o devedor fiduciante é titular da propriedade sujeita a 

condição suspensiva, persiste o direito de o devedor fiduciante purgar a mora com o depósito 

das parcelas até então vencidas. Agravo desprovido. (TJSP; AI 990.10.022612-6; Ac. 4316843; 

Nova Odessa; Trigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 03/02/2010; 

DJESP 01/03/2010) 

 

438. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. MORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REMESSA DA 

NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 1. Em ação de reintegração de posse fundada em contrato de arrendamento 

mercantil, é indispensável a comprovação da mora por meio de notificação prévia do devedor, 

sob pena de extinção do processo. 2. Para fins de comprovação da mora, não se exige que a 

notificação atenda a qualquer formalidade, bastando que seja entregue no endereço do 

devedor, para cientificá-lo de sua inadimplência. , outorgando-lhe a opção de cumprir o 

contrato, sob pena de resolução, em observância ao artigo 54, §2º, do Código de Defesa do 

Consumidor. (TJMG; APCV 1.0056.09.208273-6/0011; Barbacena; Décima Sexta Câmara Cível; 

Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 03/02/2010; DJEMG 26/02/2010) 

 

a. Integra Acórdão: (TJMG; HC 1.0000.09.507815-0/000(1); Belo Horizonte; Terceira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Armando dos Anjos; Julg. 17/11/2009; DJEMG 

24/02/2010). EMENTA: HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO ILÍCITO 

DE ENTORPECENTES - LIBERDADE PROVISÓRIA - CONDIÇÕES PESSOAIS - 

INADMISSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Tendo o paciente sido preso em 

flagrante regular por suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, não 

se vislumbrando qualquer ilegalidade na decisão que, fundamentadamente, indeferiu o 

pedido de liberdade provisória, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão 

preventiva, impõe-se a manutenção da custódia cautelar, pois condições pessoais 

favoráveis, por si sós, não bastam para elidir o édito cautelar quando sua necessidade 

se mostrar patente. Ordem denegada. HABEAS CORPUS N° 1.0000.09.507815-0/000 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - PACIENTE(S): THALES CAMPOS CORREIA - AUTORID 

COATORA: JD 2 V TOXICOS COMARCA BELO HORIZONTE - RELATOR: EXMO. SR. DES. 

ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade 

da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM DENEGAR O "HABEAS CORPUS", 

VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. Belo Horizonte, 17 de novembro de 2009. DES. ANTÔNIO 

ARMANDO DOS ANJOS – Relator: NOTAS TAQUIGRÁFICAS O SR. DES. ANTÔNIO 

ARMANDO DOS ANJOS: VOTO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, 

impetrado pelo Dr. Édio Cornélio Júnior, advogado inscrito na OAB/MG sob o n.º 

112.321, em favor de THALES CAMPOS CORREIA, alhures qualificado, preso em 

flagrante por suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, 

objetivando, em sede liminar, a concessão da liberdade provisória indeferida pelo MM. 

Juiz de Direito da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte, ora apontado 

como autoridade coatora. Com outras considerações, em resumo, sustenta o 

impetrante não se fazerem presentes os requisitos da preventiva. Alega, ainda, não 

haver qualquer vedação legal à concessão da liberdade provisória, ainda que se trate 

de tráfico ilícito de entorpecentes. Por fim, afirma que o paciente faz jus à concessão 

da liberdade provisória, por ser primário, possuidor de bons antecedentes, residência 



fixa e ocupação lícita. O pedido liminar foi indeferido, durante plantão de fins de 

semana, pelo despacho de f. 79, da lavra do em. Des. Doorgal Andrada, oportunidade 

em que foram requisitadas as informações de praxe, prontamente prestadas pela 

autoridade coatora às f. 87-88, acompanhadas dos documentos de f. 89-121. Instada a 

se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo il. 

Procurador de Justiça - Dr. Natan Antônio Brandão (f. 123-126), opinou pela 

denegação da ordem. No essencial, é o relatório. Presentes seus pressupostos de 

admissibilidade e processamento, conheço do writ impetrado. Como visto alhures, 

almeja o impetrante a concessão da liberdade provisória ao paciente, alegando, em 

suma, não se fazerem presentes os requisitos da preventiva. Alega, ainda, não haver 

qualquer vedação legal à concessão da liberdade provisória, ainda que se trate de 

tráfico ilícito de entorpecentes. Por fim, afirma que o paciente faz jus à concessão da 

liberdade provisória, por ser primário, possuidor de bons antecedentes, residência fixa 

e ocupação lícita. Não obstante a bem elaborada construção defensiva do il. causídico 

impetrante, não há como acolher a pretensão manejada na exordial, pois ao contrário 

do alegado, subsiste a necessidade da segregação cautelar do paciente. Inicialmente, é 

de se ressaltar que não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que indeferiu o 

pedido de liberdade provisória (f. 51-74), encontrando-se a mesma quantum satis 

fundamentada, principalmente, na garantia da ordem pública, permitindo-lhe saber os 

reais motivos que ensejaram a manutenção da medida extrema. Em seu decisório, 

dentre outras circunstâncias, salientou a douta autoridade coatora: "...Consta nos 

autos que o requerente fora preso em flagrante e autuado por infração ao art. 33, 

caput da Lei nº 11.343/06 em razão de informes anônimos os quais noticiavam que o 

indivíduo de alcunha 'Baixinho' perpetraria o tráfico de drogas em sua residência, 

associado a demais indivíduos. Em razão destas notícias de crime, policiais militares se 

deslocaram até a residência de 'Baixinho', onde localizaram certa quantidade de crack 

e maconha. [...] Destaco que eventuais circunstâncias abonadoras de natureza pessoal, 

mesmo que demonstradas nos autos, não são suficientes para justificar o deferimento 

da Liberdade Provisória. Se as condições pessoais do autuado, seja primariedade, 

sejam bons antecedentes, ainda que comprovados, não estão previstos na norma de 

vedação como circunstância capaz de impor o afastamento do benefício pretendido, 

logicamente tais situações não seriam motivos suficientes para permitir a análise da 

questão, mesmo porque, a legislação foi baseada na inafiançabilidade decorrente do 

art. 5, XLIII, da Constituição Federal e, portanto, tem fundamento constitucional a lhe 

dar sustentação. [...] O traficante é o tipo mais perigoso que existe, entre os indivíduos 

ligados às drogas. Através de sua atuação, o vício difunde-se, deteriorando o 

organismo e despersonalizando o indivíduo. Tanto o plantio, como a importação, 

exportação e comércio das drogas, nada mais são do que facetas do tráfico de 

entorpecentes. O ponto básico de toda degradação moral e social dos toxicômanos, 

nada mais é do que o próprio traficante. Os traficantes enriquecem a custa das 

vicissitudes alheias, exploram a miséria e vivem sobre a degradação moral daqueles 

que imploram a manutenção do vício. O tráfico de drogas deve merecer da Justiça uma 

atuação mais firme e convincente. [...] Embora entendam alguns sobre a 

desnecessidade de fundamentar a não concessão da liberdade provisória em face dos 

posicionamentos do STJ e do STF, entendo que a prisão da autuada se faz necessária 

ainda para a garantia da ordem pública. O autuado, segundo indícios, está envolvido 

com a prática de crime de tráfico de drogas e solto encontrará os mesmos estímulos 

que o levaram à prática delitiva, colocando em risco a sociedade. [...] Estou convicto de 

que ao menos nesse momento é importante sacrificar o direito individual do réu em 

favor do interesse da garantia da ordem pública, resguardando o risco de que, em 



liberdade continuará contribuindo com a mercancia maldita, para o fomento do tráfico 

de drogas. Entre interesse individual e o interesse público, no meu modesto 

entendimento, deverá prevalecer o interesse público. [...] Saliente-se que o Juiz, por 

estar mais próximo do calor dos fatos e, principalmente, em maior sintonia com os 

problemas vividos por sua Comarca, tem melhor capacidade de decidir em quais casos 

a segregação cautelar se justifica, cabendo ao Tribunal, sempre que possível, prestigiar 

as suas decisões. Bem por isso, merece respaldo o entendimento abraçado pela 

autoridade coatora, de que a manutenção do paciente no cárcere, em situação que tal, 

é medida que se impõe. [...] Registro mais ainda o tráfico ilícito de entorpecentes 

constitui um delito gravíssimo, de enorme repercussão na sociedade, rápida 

disseminação e efeitos devastadores. Ademais, geralmente está associado a outros 

delitos, necessário para fomentar e manter a traficância. Portanto, latente o risco à 

ordem pública. Assim, a manutenção da prisão visa também resguardar o interesse 

público, torna-se necessária a manutenção da prisão cautelar a fim de assegurar a 

garantia da ordem pública..." (f. 51-74). Registre-se que o il. Magistrado, ao indeferir o 

pedido de liberdade provisória, não o faz exclusivamente com base na vedação do art. 

44 da Lei nº 11.343/06, apresentando indicação objetiva da necessidade da medida 

constritiva, conforme o disposto no art. 312 do CPP. Na espécie, afere-se das 

informações prestadas pela autoridade apontada coatora (f. 87-88), bem como dos 

documentos acostados aos autos, que está sendo imputada ao paciente a prática do 

crime de tráfico ilícito de entorpecentes, havendo provas da materialidade, bem como 

indícios suficientes de autoria do delito. O delito de tráfico de entorpecentes, além de 

equiparado a hediondo, é doloso e punido com reclusão, sendo que a liberdade 

provisória do paciente poderá alimentar a proliferação de drogas na sociedade, 

contribuindo com as nefastas conseqüências que o crime em caso gera na saúde 

pública, ainda, na disseminação de diversos outros delitos. Portanto, diante da prova 

acerca da materialidade e de contundentes indícios de autoria, deve a prisão cautelar 

do paciente ser mantida como medida indispensável à garantia da ordem pública, 

mormente considerando a expressiva quantidade de droga apreendida, que denota 

elevado envolvimento do paciente com a atividade ilícita. Dessa forma, em que pese a 

discussão acerca da inconstitucionalidade ou não da vedação da liberdade provisória 

em caso de crime de tráfico de drogas, estando presentes os requisitos da prisão 

cautelar, a manutenção do paciente em cárcere é medida que se impõe. Sendo assim, 

ainda que a nova ordem constitucional consagre no capítulo das garantias individuais 

o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5.º, LVII) e que a faculdade de aguardar 

o julgamento em liberdade seja regra, não tem aplicação à espécie, vez que a prisão 

antes do trânsito em julgado do édito condenatório é admitida a título de cautela, em 

virtude de periculum libertatis, como in casu, restou evidenciado e fundamentado, em 

consonância com o art. 93, IX c/c art. 5.º, LXI, ambos da CF/88. Por fim, registre-se que 

a mera alegação de que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis, tais 

como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, 

não tem o condão de retirar a cautelaridade da medida, ainda mais quando outros 

elementos estão a amparar a responsabilidade do mesmo no evento levado à 

persecução criminal. A propósito, destaco o seguinte julgado: "HABEAS CORPUS - 

TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA QUE NÃO 

FOI DEDUZIDO EM 1.º GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA - PRESUNÇÃO - DENEGAÇÃO. Não 

havendo provas de que o paciente aviou pedido de liberdade provisória em 1.º Grau, 

configurar-se-ia supressão de instância a manifestação do Tribunal acerca da pretensa 

liberdade provisória, o que enseja a manutenção da ordem de prisão pela presunção 



que se estabelece em favor da decisão produzida pelo magistrado, que por ser agente 

político do Estado, tem decisões que gozam de presunção de veracidade, legalidade e 

legitimidade. TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE - REGULARIDADE 

- LIBERDADE PROVISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. Ao paciente preso em flagrante delito 

pelo crime de tráfico, não se pode conceder liberdade provisória, por força da vedação 

legal contida no art. 44 da Lei Federal 11.343/06, cujas bases de sustentação estão no 

art. 5.º, XLII e LXVI, da Constituição Federal, dispositivo que não foi atingido pela nova 

redação dada ao art. 2.º, II, da Lei Federal 8.072/90, pelo art. 1.º, da Lei nº 11.464/07, 

em face do princípio da especialidade, sendo irrelevantes os predicados a ele atribuídos 

na inicial. PRISÃO PROVISÓRIA - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - 

IRRELEVÂNCIA. As circunstâncias de natureza pessoal, como primariedade, residência 

fixa, dentre outros predicados constantes da impetração, não são relevantes para a 

concessão da ordem, mesmo porque, os atributos pessoais e de família do acusado não 

teriam qualquer relação com aos motivos processuais determinantes que levaram à 

segregação, de modo a não se constituir fundamento válido para afastar a medida. 

Denegado o 'habeas corpus'. (TJMG, 1.ª C. Crim., HC 1.0000.08.487254-8/000, Rel. 

Des. Judimar Biber, v.u., j. 20.01.2009; Pub. DJe de 13.02.2009.) Logo, tendo o paciente 

sido preso em flagrante regular por suposta prática do delito de tráfico ilícito de 

entorpecentes, mantida por decisão fundamentada da autoridade apontada coatora, 

estando presentes os requisitos da preventiva, não há como acolher o pedido de 

liberdade provisória. Destarte, malgrado a irresignação do impetrante, inexistindo 

qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do paciente, ainda que a 

prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o 

dos presentes autos, prevalece sobre liberdade individual. Fiel a estas considerações e 

a tudo mais que dos autos consta, meu voto é no sentido de se DENEGAR A ORDEM. 

Custas nihil. É como voto. A SR.ª DES.ª JANE SILVA: Sr. Presidente. Peço vênia ao 

eminente Relator para conceder a ordem, porque os fundamentos alinhados pelo 

Magistrado não se baseiam em fatos concretos. Trata-se de meras generalidades, 

prognósticos, nada que repouse em fatores que justifiquem, realmente, a prisão. 

Consta, aqui, que traficante é o tipo mais perigoso, que, neste momento, é importante 

sacrificar o direito individual em favor do coletivo, o Juiz está mais próximo do calor 

dos fatos, registra, ainda, que o tráfico constitui delito gravíssimo e, assim, mantém a 

prisão. O SR. DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL: De acordo com o Relator. SÚMULA : 

"HABEAS CORPUS" DENEGADO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS. HABEAS CORPUS Nº 1.0000.09.507815-0/000 

439. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGA 

DA MORA. Necessidade de pagamento da integralidade da dívida Considerando-se a 

possibilidade da purgação da mora sem a rescisão do contrato, nos termos do art. 54, § 2o, do 

CDC, e que se, por um lado, o credor fiduciário é titular da propriedade resolúvel, por outro lado, 

o devedor fiduciante è titular da propriedade sujeita a condição suspensiva, persiste o direito de 

o devedor fiduciante purgar a mora com o depósito das parcelas até então vencidas. Agravo 

desprovido. (TJSP; AI 990.09.359482-0; Ac. 4292257; Campinas; Trigésima Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Lino Machado; Julg. 20/01/2010; DJESP 09/02/2010) 

 

CAPÍTULO VII  

Das Sanções Administrativas (Vide Lei nº 8.656, de 1993) 



Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas 

respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, 

industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a 

produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de 

consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do 

bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias. 

§ 2° (Vetado). 

§ 3° Os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais com atribuições para 

fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para 

elaboração, revisão e atualização das normas referidas no § 1°, sendo obrigatória a 

participação dos consumidores e fornecedores. 

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de 

desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, 

resguardado o segredo industrial. 

Julgados 

440. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. OFERTA DE PRODUTO CM PROMOÇÃO, 

MAS INEXISTENTE NOS ESTOQUES DO ESTABELECIMENTO. DISPARIDADE DE INFORMAÇÃO 

QUANTO AO PREÇO AFIXADO NA GÔNDOLA E NA CAIXA REGISTRADORA. INFRAÇÃO AOS ARTS. 

31 E 37, §§ 1" E 3", DO CDC. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA CONSOANTE OS 

PARÂMETROS E LIMITES DE VALOR DO ART. 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. Portaria n" 6 do 

PROCON que apenas dá publicidade e transparência aos critérios utilizados pela administração 

na fixação das multas. Legalidade. Inexistência de afronta ao art. 55, § 3" do CDC. Adequação 

da utilização da média trimestral da receita bruta no cálculo da multa. Valor que reflete a 

condição econômica do fornecedor. Orientações constantes das Portarias 16 e 18 que não 

afastam a legalidade da penalidade imposta de acordo com o art. 57 do CDC. Inaplicabilidade 

das supervenientes Portarias 23 e 26 do PROCON. Sentença que julgou improcedente a ação. 

Recurso improvido. (TJSP; APL-Rev 559.216.5/6; Ac. 4055196; São Paulo; Décima Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Antonio Carlos Villen; Julg. 24/08/2009; DJESP 28/09/2009) 

441. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 55, § 4º, 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESOBEDIÊNCIA À NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA COM A 

FINALIDADE DE OBTER INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONSUMIDOR. DÉBITO NÃO 

TRIBUTÁRIO REGULARMENTE INSCRITO COMO DÍVIDA ATIVA. HIPÓTESE EM QUE NÃO SE 

DISCUTE RELAÇÃO DE CONSUMO, MAS EXECUÇÃO FISCAL FUNDAMENTADA EM CDA QUE GOZA 

DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE 

OU CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE IMPOSTA 

APÓS REGULAR NOTIFICAÇÃO. Critérios para fixação da multa estabelecidos no artigo 57 da Lei 

nº 8.078/1990, artigos 24 a 28 do Decreto Federal nº 2 181/1997 e Portaria Normativa do 

Procon/SP nº 6/2000. Multa fixada no valor mínimo de R$ 139.739,00 que não ofende os 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade Não impugnada a origem legal da dívida. 

Improcedência dos embargos mantida. Recurso não provido. (TJSP; APL-SRev 707.294.5/3; Ac. 

4029609; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Edson Ferreira da 

Silva; Julg. 12/08/2009; DJESP 25/09/2009) 

 



442. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PORTARIA 6/00. CERTEZA QUANTO À 

OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DA PRESUNÇÃO DE 

LEGITIMIDADE. PARÂMETROS PARA ARBITRAMENTO DA MULTA QUE CONSTAM DO ARTIGO 57 

DA LF 8.078/90. PORTARIA QUE APENAS TORNA PÚBLICOS OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA O 

ARBITRAMENTO. MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS, SEM AFRONTA AO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. Penalidade que serve de desestímulo à repetição de 

conduta idêntica, tendo sido considerada a capacidade econômica da infratora. Não ocorrência 

de infríngência à norma contida no art. 55, § 3º, do CDC. Sentença de improcedência. Recurso 

não provido. (TJSP; APL-Rev 415.750.5/1; Ac. 3542440; São Paulo; Décima Câmara de Direito 

Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 09/03/2009; DJESP 07/05/2009) 

 

443. AÇÃO ANULATORIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. PORTARIA 6/00. CINCO MULTAS NO 

VALOR TOTAL DE R$449.054,00. CERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. ATOS 

ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PARÂMETROS PARA 

ARBITRAMENTO DA MULTA QUE CONSTAM DO ARTIGO 57 DA LF 8.078/90. Portaria que 

apenas torna públicos os critérios utilizados para o arbitramento e sua aplicação não implica 

ofensa ao princípio da irretroatividade. Multa fixada dentro dos parâmetros legais, sem afronta 

ao princípio da proporcionalidade. Penalidade que serve de desestímulo à repetição de conduta 

idêntica, tendo sido considerada a capacidade econômica da infratora. Não ocorrência de 

infringência à norma contida no art. 55, § 3º, do CDC. Sentença de procedência parcial. 

Recursos oficial e da PROCON providos, prejudicado o da autora. (TJSP; APL-Rev 343.721.5/0; 

Ac. 3488098; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Reinaldo Miluzzi; Julg. 

09/02/2009; DJESP 24/03/2009) 

 

444. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO PRATICADA PELO IMPETRANTE. 

DESCUMPNMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR LEI. Prestação de serviço de 

acondicionamento ou embalagem de produtos adquiridos no estabelecimento comercial. 

Infração ao artigo Io e 4º da Lei Municipal 5.853/2005. Competência e legalidade do ato 

verificadas. Artigo 30, inciso I, da Constituição Federal. O Município pode legislar sobre assuntos 

de interesse local que não se coni com interesse exclusivo. Artigo 55, §1º, do Código de Defesa 

do Consumidor. Atribuição do Município na fiscalização e controle das atividades de interesse 

dos consumidores. Ausência de direito líquido e certo. Não concessão da segurança. Sentença 

mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL-Rev 632.321.5/7; Ac. 3363686; Mogi das Cruzes; Sexta 

Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leme de Campos; Julg. 17/11/2008; DJESP 20/03/2009) 

 

445. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ATO. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC. 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282/STF E 211/STJ. LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. 1. 

Não incorre em omissão o julgado hostilizado quando a lide é apreciada, assim como o juiz não 

está obrigado a analisar todos os pontos suscitados pelas partes. 2. A falta de 

prequestionamento da matéria suscitada - ofensa aos arts. 4º, VIII, 9º e 10 da Lei nº 4.595/64, 

55, § 1º, da Lei nº 8.078/90 - impede o conhecimento do Recurso Especial. Súmulas nºs 282/STF 

e 211/STJ. 3. O Tribunal a quo decidiu a pretensão da agravante com base em interpretação de 

Lei local, o que impede o presente apelo, por óbice da Súmula nº 280/STF. 4. Agravo regimental 

não provido. (STJ; AgRg-Ag 1.068.711; Proc. 2008/0149883-6; MT; Segunda Turma; Rel. Min. 

José de Castro Meira; Julg. 20/11/2008; DJE 12/12/2008) 

 

446. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCON. ALAGOAS. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. 

REGULARIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Decreto Federal 2.181/97 veio a regulamentar a forma 

de aplicação das sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor 2. O 

artigo 4º desse diploma legal determina que o órgão de defesa de consumidor seja criado na 



forma Lei - artigo 55 da Lei nº 8.078/90 - não havendo vedação que seja substituído por Decreto 

Estadual ou municipal, mormente quando já existente no momento da edição do CODECON ou 

do Decreto Federal. 3. Não cabe aferir a higidez da CDA em Recurso Especial, quando a revisão 

demandar reexame fático-probatório dos elementos do processo, nos termos da Súmula nº 

7/STJ. 4. Recurso Especial conhecido em parte e não provido. (STJ; REsp 960.875; Proc. 

2007/0137933-5; AL; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 06/11/2008; DJE 

01/12/2008) 

 

447. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETARDAMENTO NA ENTREGA DA 

UNIDADE IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO 

DO DIREITO DO AUTOR IMCUNBE À CONSTRUTORA. INTELIGÊNCIA ARTIGO 333, II, DO CPC. 

SUJEIÇÃO MULTA CONTRATUAL. LIMITAÇÃO. EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS. ASTREINTES 

DESNECESSIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conquanto haja insinuação da 

conclusão das obras e início das entregas das unidades imobiliárias, nada alude 

especificamente em relação ao adquirente. A convocação de outros adquirentes não tem o 

efeito comprobatório genérico, a todo o empreendimento. 2. O ônus da prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é imposto à construtora, dele não se 

desincumbindo, segundo inteligência do artigo 333, inciso II do diploma instrumental em relevo. 

3. Não se cogita aqui de descumprimento ou convocação do adquirente autor visando ao 

recebimento da unidade imobiliária adquirida. Porquanto, a sanção pecuniária subsiste até 

comprovação da entrega, a contar do dia 30.9.2005. Moldura esta afasta previsão de 

astreintes, pois de mesmo efeito coativo e não compensatório. Se a mora para o recebimento é 

do adquirente, cumpre à alienante demonstrá-la, para elidir a sanção pecuniária prescrita. 4. 

Não se sustenta o intento do adquirente em considerar como data de entrega a satisfação de 

outros elementos relacionados à construção, além de regularização da carta de habite-se. Esta 

constitui obrigação diversa sem vínculo algum com a entrega e sem previsão de lapso temporal 

para regularização, mas apenas obrigações ajustadas guardando estreito liame após a 

obtenção, a exemplo da escrituração. 5. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do 

autor, ficando prejudicado o recurso da ré, a qual fica responsável pelo pagamento de 

honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 

do CDC, além de custas processuais. (TJDF; ACJ 2007.01.1.025420-9; Ac. 328.161; Primeira 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Donizeti Aparecido; Julg. 

26/08/2008; DJDFTE 05/11/2008; Pág. 254) 

 

448. CIVIL. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO. FALHA NO SISTEMA. 

DUPLICIDADE NO PROCESSAMENTO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA AÇÃO. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO NECESSÁRIO EM RELAÇÃO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 

47 DO CPC. CONTRATO DE CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO 

RECURSOS DO BANCO. ATRIBUIÇÕES RESTRITAS DA CONTRATADA. MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PREJUDICADO RECURSO. SEM HONORÁRIOS E CUSTAS. JUSTIÇA 

GRATUITA. OBSERVÂNCIA DISPOSTO ARTIGO 55 CDC. 1. Existência de litisconsórcio passivo 

necessário em relação à instituição financeira, a qual é a responsável pelo empréstimo, como 

assim pela falha no sistema motivador da duplicidade dos créditos e débitos das parcelas em 

folha de vencimentos ou conta bancária do devedor. 2. Limitadas as atribuições conferidas à 

contratada e ora recorrida, resumindo basicamente naquelas estritamente operacionais de 

recebimento das solicitações de empréstimos, averbação em folha e repasse dos recursos à 

instituição financeira credora. Esta é efetivamente a responsável pela aprovação e liberação 

dos recursos. 3. Emerge inquestionável a necessidade da presença da mutuante na condição de 

litisconsórcio passivo necessário. Sobreleva destacar, propositalmente, a natureza do 

provimento judicial suscitado, tendente à declaração da inexistência jurídica e da obrigação de 



pagar pelo serviço prestado, bem assim o ressarcimento em dobro dos valores descontados em 

conta bancária. Inteligência do artigo 47 do CPC. 4. Força é conhecer matéria de ordem pública, 

de ofício, consistente na presença do litisconsórcio passivo necessário em relação à instituição 

financeira mutuante, não incluída na relação processual deflagrada, e, por via de conseqüência, 

extinguir a ação, sem avançar no exame do mérito, estribado no artigo 267, inciso IV, do CPC. 

Prejudicado o recurso do autor, o qual deixa de responder pelas custas processuais, pois é 

beneficiário de justiça gratuita. Sem honorários, em observância do capitulado no artigo 55 do 

CDC. (TJDF; ACJ 2007.01.1.021227-3; Ac. 315.185; Primeira Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Donizeti Aparecido; Julg. 13/05/2008; DJDFTE 07/08/2008; 

Pág. 85) 

 

449. CIVIL. CDC. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PRESTAÇÕES NÃO CONDICIONADA AO 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. INCIDE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS IMPORTÂNCIAS NA 

FORMA DO VERBETE DA SÚMULA Nº 35 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS À RAZÃO DE 1%, A 

PARTIR DA CITAÇÃO. ILEGALIDADE DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDEVIDA 

RETENÇÃO DA QUANTIA PERTINENTE AO SEGURO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO COBRADA 

ABUSIVA. REDUÇÃO PARA 10% (DEZ POR CENTO). INAPLICABILIDADE DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO INCIDENTE NA PARCELA DA ADESÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Relação jurídica 

precípua a contrato de adesão a consórcio se revela nitidamente de natureza consumerista e, 

nesse prisma, a solução da controvérsia encontra contornos precisos no Código de Defesa do 

Consumidor, em perfeita simetria com o assento constitucional insculpido no artigo 5º, inciso 

XXXII, ao erigir em direito fundamental a proteção do consumidor. 2. A retirada imotivada de 

consorciado não implica necessariamente prejuízo para demais integrantes do grupo, ainda que 

o retirante não venha a ser substituído. O norte legal se vê delineado no parágrafo segundo do 

artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Se não há prejuízo efetivo com a retirada do 

desistente, mas mera presunção, passível a incidência da regra estatuída no artigo 51, inciso VI, 

do Estatuto do Consumidor. Impor ao consorciado desistente aguardar o prazo de 60 (sessenta) 

dias após o término do grupo, previsto para o prazo de 150 (cento e cinqüenta) meses, para 

então exercitar o direito à restituição das parcelas pagas, não goza da mínima razoabilidade, 

revelando- se extremamente abusiva, pois onera excessivamente o consumidor, suprimindo-lhe 

a disponibilidade dos recursos financeiros despendidos. 3. No que tange à atualização 

monetária das importâncias, incidente à espécie o verbete expresso na Súmula nº 35 do STJ. 

Singela correção da expressão monetária da moeda não revela a existência de um plus, aliado à 

utilização dos recursos disponíveis pelo grupo. 4. Os juros moratórios guardam subsunção ao 

disposto no artigo 406 do Código Civil, não ofertando margem à discussão, e o termo inicial 

encontra albergue no artigo 219 do Código de Processo Civil. Porquanto, sua incidência conta-se 

a partir da data da citação. 5. Não há que se cogitar da situação de inadimplência do 

desistente, mas simplesmente regular exercício do direito de retirar, tal como se deu a aderir, 

sem que isso implique em efeitos outros, a exemplo da cláusula penal compensatória. 6. A 

contratação de cobertura securitária e conseqüente cobrança do prêmio correspondente não se 

revelam conflituosas. Não socorreria ao desistente valer-se da cobertura securitária enquanto 

permaneceu integrando o grupo para, após, desobrigar-se do pagamento alusivo ao benefício 

auferido, caso a ré tivesse carreado aos autos prova inequívoca da contratação, o que não se 

averigua no caso em exame. Todavia, não há impugnação da consorciada, implicando na 

impossibilidade de reforma do julgado, nessa parte. 7. As administradoras de consórcios gozam 

de liberdade para fixar a taxa de administração, em harmonia com orientação do Banco 

Central. Contudo, confere-se ao Judiciário o poder de mitigar a cobrança em tela, de molde a 

adequá-la segundo parâmetros de razoabilidade, sob pena de permitir-se indevido e censurável 

locupletamento, já que destina exclusivamente à remuneração pelos serviços prestados. 

Construção jurisprudencial predominante inclina-se em fixar o percentual de 10% como 



referencial salutar e satisfatório para fazer frente à justa compensação pelos serviços. Nesse 

sentido. TJDFT, APC n. 20030110576495, 4ª Turma Cível, Relator. Des. Cruz Macedo, DJU 

02.06.2005, p. 91; TJDFT, ACJ n. 20060110459528, 1ª Turma Recursal, Relator Juiz James 

Eduardo Oliveira, DJU 11.12.2006, p. 142; e TJDFT, ACJ 2006011100335-6, Relatora Juíza Sandra 

Reves Vasques Tonussi, 2ª Turma Recursal, DJU 27.03.2007, p. 100. 8. Cobrança de taxa de 

adesão camuflada como antecipação de pagamento de taxa de administração, se revela ilícita, 

salvante se comprovada a intermediação, não evidenciada na hipótese vertente. Restituição 

integral ao consorciado retirante, sem incidência da taxa de administração de 10%. Conferir. 

TJDFT, APC n. 200011018807-6, 5ª Turma Cível, Relatora Desa. Haydevalda Sampaio, DJU 

2806.2007, p. 105 e TJDFT, APC n. 20040110414459, 6ª Turma Cível, Relatora Desa. Sandra de 

Santis, DJU 16.02.2006, p. 115. Contudo, situação não evidenciada nos autos. 9. Conheço do 

recurso. Nego provimento ao recurso da administradora de consórcio, mantendo a sentença 

hostilizada. Fica a empresa sucumbente responsável pelo pagamento de verba honorária ora 

arbitrada em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em simetria com o capitulado no 

artigo 55 do CDC. (TJDF; ACJ 2007.01.1.058397-9; Ac. 315.191; Primeira Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Donizeti Aparecido; Julg. 29/04/2008; DJDFTE 

07/08/2008; Pág. 88) 

 

450. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE 

LIMINAR. PLEITO DE EXCLUSÃO DOS EFEITOS DA LEI MUNICIPAL CUIABANA DE N.º 4.520/03. 

OBRIGATORIEDADE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS 

OU SIMILARES) PRESTAREM SERVIÇOS DE ACONDICIONAMENTO OU EMBALAGEM DE 

PRODUTOS ADQUIRIDOS PELOS CLIENTES. NORMA MUNICIPAL QUE ATENDE PARCIALMENTE 

AOS DITAMES DO INC. V DO ART. 171 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM COMBINAÇÃO COM O § 

1º DO ART. 55 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFESA DO BEM-ESTAR DO 

CONSUMIDOR. ANOMALIA LEGISLATIVA RESTRITA À IMPOSIÇÃO DE OBRIGATORIEDADE DE 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FERIMENTO AO PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA EMPRESARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A 

edição de Lei Municipal impondo a oferta de embalagens para o acondicionamento de produtos 

adquiridos pelos clientes de supermercados, hipermercados ou similares, tem consistência 

jurídica fincada no inc. V do art. 171 da Constituição Federal, em combinação com o § 1º do art. 

55 do Código de Defesa do Consumidor, eis que atende ao bem-estar do consumidor. A 

anomalia legislativa relaciona-se a imposição de obrigatoriedade de contratação de pessoal 

para a prestação desse serviço, eis que fere o princípio constitucional da livre iniciativa 

empresarial. (TJMT; Rec-AI 6502/2006; Cuiabá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leônidas Duarte 

Monteiro; Julg. 17/05/2006) 

 

451. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEI ESTADUAL E 

MUNICIPAL QUE IMPÕEM LIMITE DE TEMPO PARA ATENDIMENTO AOS CLIENTES. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA FIGURAR NO PÓLO ATIVO DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR SER DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO 

LEGISLAR SOBRE SISTEMA FINANCEIRO E MONETÁRIO. NORMA DE INTERESSE LOCAL. 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR COMBINADO COM O ART. 24, §2º, DA 

CF/88. RECURSO IMPROVIDO. Ao editar a Lei nº 7.872/2002, estipulando prazo máximo de 15 

(quinze) minutos para atendimento dos bancos aos clientes, o Estado não infringiu o conteúdo 

dos arts. 22, VI e VII; 48, XIII e 192, da Constituição Federal de 1988, mas sim obedeceu o 

disposto no art. 55, § 1º, do CODECON e art. 24, § 2º, da Constituição da República/88, 

buscando garantir ao consumidor atendimento digno e ágil perante as instituições bancárias. 

(TJMT; RAI 37754/2005; Nova Mutum; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; 

Julg. 30/11/2005) 



 

452. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUTORIDADE COATORA. DÚVIDA. IMPETRAÇÃO 

CONTRA O PREFEITO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. "A indicação duvidosa da autoridade coatora 

não afeta o mandado de segurança se não modifica a competência nem prejudica a defesa 

através das informações" (JB 113/209). Lei Municipal - OBRIGAÇÃO DE AS AGÊNCIAS 

BANCÁRIAS REALIZAREM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS, NO SETOR DE CAIXA, EM TEMPO 

RAZOÁVEL - INVASÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO -NÃO OCORRÊNCIA - ASSUNTO DE 

INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF) - PRESERVAÇÃO DO BEM ESTAR DO CONSUMIDOR - 

APLICAÇÃO DO ART. 55, § 1º, DO CDC - AGRAVO PROVIDO. Lei Municipal que não altera o 

regime de expediente externo, mas tão-somente fixa um tempo razoável para atendimento ao 

consumidor, está inserta no âmbito da competência estabelecida pelo art. 30, I, da CF, por se 

tratar de assunto de interesse local. Conforme dispõe o § 1º do art. 55 do CDC, cabe aos 

Municípios, no exercício da competência comum, exercer a fiscalização e controle do mercado 

de consumo, no interesse da preservação do bem estar do consumidor, podendo baixar as 

normas que se fizerem necessárias. (TJSC; AI 01.001081-5; Joinville; Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. João Martins; Julg. 10/05/2001) 

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, 

às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das 

definidas em normas específicas: 

I - multa; 

II - apreensão do produto; 

III - inutilização do produto; 

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente; 

V - proibição de fabricação do produto; 

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço; 

VII - suspensão temporária de atividade; 

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso; 

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; 

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade; 

XI - intervenção administrativa; 

XII - imposição de contrapropaganda. 

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, 

inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo. 

Julgados 



453. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 1. A relação jurídica 

existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 

2591. Precedentes. 2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do 

consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 

do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto nº 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), 

gerando direito à indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, que 

pressupõe um risco à segurança do consumidor. 3. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 

CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo diploma legal. 4. Inexistindo norma específica 

quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916. 

5. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 740.061; Proc. 2005/0056417-2; MG; Quarta 

Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/03/2010; DJE 22/03/2010) 

 

454. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RETENSÃO DE 

DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ALÍNEA 

K, DO ART. 11, DA LEI DELEGADA N.º 4, DE 26.9.1962. POSTERIOR TRANSAÇÃO CIVIL ENTRE A 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO E O DISCENTE. ANULAÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 56 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CDC. 1. A composição civil entre o consumidor e o 

fornecedor e/ou prestador de serviços, ainda que realizada em juízo, não tem o condão de 

afastar a imposição de penalidade de multa, aplicada por órgão de proteção e defesa do 

consumidor, no exercício do poder sancionatório do Estado. 2. É que "a multa prevista no art. 56 

do CDC não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição pela infração 

às normas que tutelam as relações de consumo". (RMS 21.520/RN, Rel. Ministro Teori Albino 

Zavascki, Primeira Turma, julgado em 08/08/2006, DJ 17/08/2006 p. 313) 3. O poder 

sancionatório do Estado pressupõe obediência ao principio da legalidade, e a sua ratio essendi é 

"desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das 

obrigações. Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização 

é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para 

induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda 

comportamento positivo. Logo, quando uma sanção é prevista e ao depois aplicada, o que se 

pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, 

quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade". (Celso Antônio Bandeira de Mello, in 

"Curso de Direito Administrativo", 22.ª Edição, Malheiros Editores, São Paulo, 2007, págs. 

814/815.) 4. No mesmo sentido, o escólio de Marçal Justen Filho, verbis: "A sanção 

administrativa pode ser considerada como manifestação do poder de polícia. A atividade de 

poder de polícia traduz-se na apuração da ocorrência de infrações a deveres da mais diversa 

ordem, impondo à Administração o dever-poder de promover a apuração do ilícito e a 

imposição da punição correspondente. Portanto, a criação de deveres administrativos não é 

manifestação necessária do poder de polícia, mas a apuração da ocorrência do ilícito e o 

sancionamento daí derivado correspondem ao exercício da competência de polícia 

administrativa". (in "Curso de Direito Administrativo", 4.ª Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 

2009, pág. 506.) 5. In casu, a entidade de ensino, após lavratura de auto de infração e abertura 

de processo administrativo, em que foi garantido ampla defesa e contraditório, foi penalizada 

com a aplicação de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 22.7.1997 (fl. 53), por infração 

tipificada na alínea k, do artigo 11, da Lei Delegada n.º 4, de 26.9.1962, com redação dada pela 

Lei n.º 7.784, de 28.6.1989. Dessa sorte, em que pese a composição civil efetivada em juízo 

entre os discentes e a instituição, essa não é suficiente para ilidir a presunção de legitimidade 

da multa aplicada. 6. A título de argumento obiter dictum, impõe-se considerar que a conduta 

imputada à instituição de ensino configura infração tipificada no artigo 6.º, da Lei n.º 9.870, de 



23.11.1999, de seguinte teor: "São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de 

documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo 

de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e 

administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 

1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias". 7. 

Recurso Especial parcialmente conhecido e provido, para restabelecer a sentença. (STJ; REsp 

1.164.146; Proc. 2008/0052052-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 02/03/2010; DJE 

16/03/2010) 

 

455. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE 

MULTA. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste 

ilegalidade da multa aplicada pelo procon à empresa aérea que ignora o disposto no parágrafo 

único do art. 231 da Lei Federal n. º 7.565/86 e resiste ao pagamento das despesas de 

passageiros decorrentes de cancelamento de vôo. A multa, prevista no art. 56 do CDC, pode ser 

regulamentada por Decreto municipal. Recurso conhecido, mas não provido. (TJMG; APCV 

1.0701.08.231389-4/0021; Uberaba; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 

30/07/2009; DJEMG 11/09/2009) 

 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0701.08.231389-4/002(1); Uberaba; Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 30/07/2009; DJEMG 11/09/2009). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. CANCELAMENTO DE VÔO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA 

MULTA APLICADA.Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à empresa 

aérea que ignora o disposto no parágrafo único do art. 231 da Lei Federal n.º 7.565/86 

e resiste ao pagamento das despesas de passageiros decorrentes de cancelamento de 

vôo. A multa, prevista no art. 56 do CDC, pode ser regulamentada por Decreto 

Municipal. Recurso conhecido, mas não provido. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0701.08.231389-4/002 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE(S): VRG LINHAS 

AÉREAS S/A NOVA DENOMINAÇÃO DE GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A - 

APELADO(A)(S): MUNICÍPIO UBERABA - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. ALBERGARIA 

COSTA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 30 de julho de 2009. DESª. 

ALBERGARIA COSTA – Relatora - NOTAS TAQUIGRÁFICAS: A SRª. DESª. ALBERGARIA 

COSTA: VOTO - Trata-se de apelação interposta por VRG Linhas Aéreas S/A, nova 

denominação de Gol Transportes Aéreos S/A, contra a sentença de fls.221/223 que 

julgou improcedente o pedido da apelante e condenou-a ao pagamento das custas e 

de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Em suas 

razões recursais, a apelante defendeu que todos os atrasos e cancelamentos e vôos por 

ela operados se deram em razão da "operação padrão" dos controladores de vôo no 

Brasil, fato sobre o qual não possui qualquer ingerência, e que configura culpa de 

terceiros. Defendeu a ilegalidade da multa aplicada, porquanto inexistiu 

fundamentação no que tange aos critérios utilizados para a sua fixação acima do 

patamar mínimo legal (art. 57 do CDC), sendo que os atos administrativos devem ser 

motivados, sob pena de nulidade; o PROCON não levou em consideração a extensão do 

dano ao consumidor, tampouco as circunstâncias dos fatos, sendo exorbitante a 

fixação em R$46.996,43 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e 

quarenta e três centavos); obedeceu aos ditames da Lei n.º 7.565/86 no que tange a 



assistência e auxílio aos passageiros que tiveram seus vôos cancelados ou atrasados; 

foi fixada com base no Decreto Municipal n.º 2.575/07 e criou uma obrigação não 

prevista em Lei; é desproporcional, por estar sendo punida por evento para o qual não 

deu causa; não teve como base de cálculo a condição econômica do infrator, pois 

nenhuma prova foi produzida nesse sentido. Por fim, pediu a reforma da sentença para 

que seja anulado o ato administrativo que lhe aplicou a multa ou, eventualmente, seja 

reduzido o seu valor. Contra-razões a fls.270/280, pedindo o desprovimento do 

recurso. Desnecessária a manifestação do Ministério Público no feito, tendo em vista o 

caráter patrimonial da demanda. É o relatório. Conhecido o recurso, vez que presentes 

os pressupostos de admissibilidade. Cinge-se o recurso à análise da legalidade do ato 

praticado pelo PROCON de Uberaba que aplicou multa à empresa VRG Linhas Aéreas 

S/A, no valor de R$46.996,43 (quarenta e seis mil, novecentos e noventa e seis reais e 

quarenta e três centavos), seja porque o evento danoso teria ocorrido por culpa 

exclusiva de terceiros, seja pela ilegalidade da multa. Compulsando os autos, vê-se que 

o Processo Administrativo n.º 824/2006 foi instaurado contra a empresa apelante pelo 

passageiro Edivaldo de Sousa Gomides, perante o PROCON de Uberaba, porque 

adquiriu passagens da empresa GOL e após o embarque em área restrita no aeroporto 

de Salvador ficou confinado e sem informações por mais de 14 (quatorze) horas, sem 

qualquer assistência por parte da empresa aérea. Além disso, tendo em vista o seu 

importante compromisso em Belo Horizonte, foi obrigado a se deslocar de táxi até a 

rodoviária e, de ônibus, chegar ao destino programado. O procedimento 

administrativo teve regular andamento, com a notificação da empresa (fls.63), 

apresentação de defesa e realização de audiência (fls.77), o que culminou na decisão 

de fls.79/86, que se pretende anular. A primeira questão controvertida se refere à 

existência de culpa exclusiva de terceiros, haja vista que à época do evento danoso 

narrado pelo passageiro, o país vivia o chamado "caos aéreo", em que os 

controladores de vôo deixaram de autorizar transportes aéreos já agendados e, 

inclusive, comercializados. Este tema foi enfrentado na decisão administrativa que, por 

sua vez, afastou o argumento de defesa com amparo no disposto no art. 14 do CDC. De 

acordo com o referido dispositivo de lei o fornecedor de serviço "responde, 

independentemente da existência de culpa", "por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos", e ainda, pelo defeito do serviço "quando não 

fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar", considerando "o resultado 

e os riscos que razoavelmente dele se esperam". Também fundamentou no art. 20, §2º 

do CDC, que prescreve que "o fornecedor de serviços responde pelos vícios de 

qualidade que os tornem impróprios ao consumo", ou seja, "que se mostrem 

inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que 

não atendam às normas regulamentares de prestabilidade". De fato, se o 

cancelamento do vôo por força maior é um risco inerente à atividade exercida pela 

empresa aérea e previsível, não é possível reconhecer a culpa exclusiva de terceiro 

como excludente de responsabilidade. Aliás, importa ressaltar que a multa aplicada 

pelo PROCON não intentou a reparação dos danos morais e materiais experimentados 

pelo requerente - que cabe exclusivamente ao Poder Judiciário - mas sim, reprovar sua 

conduta desrespeitosa para com o consumidor, ao abandonar o passageiro na sala de 

embarque por cerca de 14 (quatorze) horas, sem prestar-lhe qualquer auxílio, como 

prevê o Código Brasileiro de Aeronáutica, além de não se interessar pela reclamação e 

sequer propor acordo àquele passageiro que comprovou os prejuízos advindos do 

cancelamento do vôo. O segundo ponto em discussão diz respeito à legalidade da 

multa aplicada, por diversos argumentos. De certo que o Poder Judiciário não pode 

revisar o mérito das decisões administrativas, como se fosse instância revisora. Assim, 



alguns argumentos suscitados não poderão ser analisados, tais como a extensão do 

dano ao consumidor e a obediência aos ditames da Lei n.º 7.565/86. Trata-se de 

questões enfrentadas no âmbito administrativo sobre as quais caberia produção de 

provas e fazem parte do mérito da decisão. No entanto, outros pontos podem ser 

enfrentados nesta seara, por dizerem respeito ao aspecto legal da decisão, e não do 

seu mérito. O primeiro deles, a ausência de motivação, por ter a multa sido fixada 

acima do mínimo previsto em Lei. Na verdade, pode-se extrair da conclusão da decisão 

as razões jurídicas que levaram à dosagem do valor da multa, tais como a violação de 

normas do Código de Defesa do Consumidor que são consideradas infrações graves, a 

vantagem econômica auferida e a condição econômica notória da segunda maior 

empresa de aviação civil do país. O fato de o apelante não concordar com as razões 

apresentadas não leva à nulidade da decisão e, como visto, houve fundamentação 

suficiente para que o reclamado pudesse conhecer os motivos que levaram ao 

arbitramento do valor da multa no patamar fixado. Com relação à fixação da multa 

com base no Decreto Municipal n.º 2.575/07, vê-se que nenhuma ilegalidade pode ser 

vislumbrada. Isso porque a sanção teve como fundamento a Lei, que a criou, e deixou 

para a autoridade administrativa, mensurar o seu valor. É o que dispõe o art. 56 do 

CDC: "Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, 

conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza 

civil, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...) Parágrafo único. As 

sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no 

âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por 

medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo". "Art. 57. 

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 

1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de 

proteção ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único. A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da 

Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo." 

Existindo no Município de Uberaba o Decreto n.º 2.575/07 que, ao contrário do que 

afirmou o apelante não criou obrigações, e sim discriminou os graus de gravidade das 

infrações correlacionando-os com o valor da multa, o PROCON dele se utilizou, dentro 

dos limites da Lei e no âmbito de suas atribuições. Por fim, com relação à alegação de 

que a multa é ilegal por ofender o princípio da proporcionalidade, tem-se que os 

motivos ensejadores de sua fixação em R$46.996,43 (quarenta e seis mil, novecentos e 

noventa e seis reais e quarenta e três centavos) foram todos declinados na decisão 

administrativa, tendo sido inclusive reconhecidas à apelante as circunstâncias 

atenuante e agravante. Fixada a pena base em R$60.424,00 (sessenta mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais), considerando que o Decreto Municipal prevê 

penas entre R$400,00 (quatrocentos reais) e R$750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil 

reais), não se pode afirmar que o valor foi desproporcional. No julgamento do recurso 

administrativo interposto observou-se que a apelante possuía somente no PROCON/SP 

35 (trinta e cinco) reclamações fundamentadas e deixou de atender a 34 (trinta e 

quatro) delas, sendo a multa necessária como repreensão de sua conduta, violadora da 

norma disposta no parágrafo único do art. 231 da Lei Federal n.º 7.565/86, in verbis: 

"Art. 231. (...) Parágrafo único. Todas as despesas decorrentes da interrupção ou 

atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e 

hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da 

responsabilidade civil." Portanto, sob todos os ângulos que se analise, não há que se 



falar em ilegalidade da pena de multa aplicada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO 

ao recurso. Custas pelo apelante. É como voto. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) 

os Desembargador(es): ELIAS CAMILO e KILDARE CARVALHO. SÚMULA : NEGARAM 

PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL 

Nº 1.0701.08.231389-4/002 

456. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. Multa administrativa imposta pelo procon. 

Concessionária de serviço público. Telefonia. Sentença que julgou improcedente os embargos a 

execução. Apelação cível, onde a concessionária alega que o processo administrativo que 

resultou na imposição da multa, violou diversos princípios constitucionais, dentre os quais o da 

legalidade, contraditório e da ampla defesa. Aduz que a sanção somente poderia ser imposta 

pela ANATEL. E, nestes termos que o auto de infração é nulo. Alternativamente, pugna pela 

redução da multa imposta. Sentença que se mantém. Processo administrativo que transcorreu 

sem violar o princípio do contraditório e da ampla defesa, e de acordo com o princípio da 

legalidade, eis que o procon tem poder de polícia para impor multa, conforme dispõe o inc. I e 

parágrafo único, ambos do art. 56 do CDC, bem como dos arts. 1º, 2º, 3º e 4º, todos do Decreto 

nº 2181/97. Previsão legal que não é afastada pela legislação que regulamenta a atuação da 

ANATEL. Multa arbitrada corretamente dentro dos padrões de razoabilidade e em sintonia com 

o disposto no art. 57, do CDC e do art. 24, do Decreto nº 2.181/97, que prevêem o arbitramento 

da sanção de acordo com a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor, as 

circunstâncias agravantes e atenuantes e a reincidência, além do caráter pedagógico da 

medida, que visa coibir novas práticas. Recurso desprovido. (TJRJ; APL 2008.001.19668; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Foch Lemos; Julg. 12/01/2009; DORJ 29/05/2009; Pág. 160) 

 

457. MULTA ADMINISTRATIVA. Cancelamento da penalidade imposta pela PROCON municipal, nos 

termos do art. 56, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Não aplicabilidade da 

Lei nº 6.766/79 (Lei de Parcelamento do Solo). Relação de consumo. Presunção de legalidade e 

legitimidade do ato administrativo praticado pelo órgão fiscalizador. Sentença de 

improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL-Rev 874.091.5/1; Ac. 3699448; 

Campinas; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi; Julg. 25/05/2009; 

DJESP 07/07/2009) 

 

458. CIVIL PUBLICA. PEDIDO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 56 DO CDC. 

IMPROCEDÊNCIA. Embora inaplicáveis as sanções administrativas pelo judiciário, o CDC e a Lei 

da ação civil pública estabelecem regramento próprio para obrigações de não fazer em ações 

coletivas. Recurso acolhido em parte. (TJSP; AC 162.741.4/9; Ac. 3465585; Santos; Nona 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antonio Vilenilson; Julg. 09/12/2008; DJESP 17/03/2009) 

 

459. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

MULTA IMPOSTA PELO PROCON A CONCESSIONÁRIA POR CORTE INDEVIDO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO A DEFESA PRÉVIA. 

INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO DO DANO. FORMALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 48 DO 

DECRETO Nº 2.181/97. REVISÃO DO QUANTUM. IMPROPRIEDADE. 1. Inexiste violação ao 

devido processo legal quando a autuada é intimada de todos os atos praticados no 

procedimento administrativo. 2. A Lei não garante à infratora o direito à apresentação de 

defesa prévia à imposição da penalidade. 3. Segundo o art. 56 da Lei nº 8.078/90, a reparação, 

na esfera judicial, por parte do fornecedor, não obsta a aplicação das sanções, que têm por 

objetivo a punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo. 4. Não se 

reconhece a nulidade do auto de infração se as irregularidades apontadas não causarem 

prejuízo à defesa (art. 48 do Decreto nº 2.181/97). 5. Em sede de mandado de segurança não é 

possível verificar a razoabilidade ou não da multa aplicada em face da gravidade da infração 



cometida. Precedentes desta Corte. 6. Recurso improvido. (STJ; RMS 22.233; Proc. 

2006/0148222-5; RN; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon Alves; Julg. 03/04/2008; DJE 

16/04/2008) 

 

460. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

COBRANÇA DE TARIFA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. LAVRATURA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA POR PRÁTICA ABUSIVA AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

DO PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

REFORMA DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XX DO DECRETO Nº 2.181/1997 E ARTS. 56 

E 57 DO CDC. Órgão integrante do sistema nacional de defesa ao consumidor possui 

competência para aplicar multa em desfavor da instituição financeira diante da constatação de 

utilização de cláusula abusiva, concernente à imposição de dificuldade para a liquidação 

antecipada de débito, com a cobrança de tarifa para tal finalidade, devendo ser reconhecida a 

legitimidade do auto de infração contra ela lavrado. (TJMG; ACRN 1.0713.07.070142-8/0011; 

Viçosa; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira; Julg. 23/10/2008; DJEMG 

07/11/2008) 

 

 

a. Integra do Acórdão (TJMG; ACRN 1.0713.07.070142-8/001(1); Viçosa; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira; Julg. 23/10/2008; DJEMG 07/11/2008) 

EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA - 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA DE TARIFA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE 

DÍVIDA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA POR PRÁTICA 

ABUSIVA AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL - LEGITIMIDADE 

DA IMPOSIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - REFORMA DA SENTENÇA - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XX DO DECRETO Nº 2.181/1997 E ARTS. 56 E 57 DO CDC. 

Órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa ao Consumidor possui competência 

para aplicar multa em desfavor da instituição financeira diante da constatação de 

utilização de cláusula abusiva, concernente à imposição de dificuldade para a 

liquidação antecipada de débito, com a cobrança de tarifa para tal finalidade, devendo 

ser reconhecida a legitimidade do Auto de Infração contra ela lavrado. APELAÇÃO 

CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0713.07.070142-8/001 - COMARCA DE VIÇOSA - 

REMETENTE: JD 2 V CV COMARCA VICOSA - APELANTE(S): COORD MUN POLITICA 

DEFESA CONSUMIDOR PROCON VICOSA - APELADO(A)(S): BANCO BMG S/A - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em 

Turma, a 5ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2008. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA – Relator - 

NOTAS TAQUIGRÁFICAS. O SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA: VOTO - Trata-se de 

Apelação à sentença de fls. 233/237-TJ, declarada às fls. 271/272-TJ, lançada nestes 

autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida pelo 

BANCO BMG S/A em desfavor da COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - PROCON, com o objetivo de 

desconstituir a multa administrativa lançada no "Auto de Infração" nº 0877 (fls. 50-TJ), 

resultante do Processo Administrativo nº 6.579, no valor de R$ 2.049,60 (dois mil e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos), tendo o referido "decisum" julgado 

procedente o pedido exordial, determinando a inexigibilidade da multa aplicada, sob o 

fundamento de que "uma vez constatada a incompetência do órgão municipal para 



analisar cláusulas contratuais, resta claro a abusividade da multa administrativa 

aplicada, desconstituindo-se a CDA de certeza e liquidez" ("litteris", fls. 237-TJ), 

pleiteando a Requerida sua reforma. E como motivos justificadores do acolhimento de 

sua súplica recursal, sustenta, em apertada síntese, a aplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor às relações bancárias, ilegalidade da tarifa de liquidação 

antecipada e aplicação do Decreto nº 2.181/1997 para coibir prática comercial, tudo 

consoante as razões despendidas às fls. 239/253-TJ. "Ab initio", saliento que, não 

obstante tenha o digno Julgador de origem determinado a subida dos autos a esta 

Instância Revisora, também, por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, é de se 

salientar a aplicabilidade, à espécie, do disposto no § 2º, do art. 475 do CPC, eis que o 

direito controvertido na presente lide é de valor certo, inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, razão pela deixo de conhecer da remessa necessária, fazendo-se, tão 

somente, em relação ao recurso voluntário, este por por atendidos os pressupostos que 

regem sua admissibilidade. Trata-se de Ação Declaratória de nulidade do "Auto de 

Infração" nº 0877, lavrado pela Recorrente, no valor de R$ 2.049,60 (dois mil e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos), em razão de suposta prática de 

abusividade consumerista, notadamente a cobrança de tarifa de liquidação antecipada 

de empréstimo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor liquidado. 

De fato, foi feita ocorrência por parte de José Geraldo Pereira, perante a 

Coordenadoria Municipal, afirmando que havia celebrado 02 (dois) contratos de 

empréstimo pessoal junto ao estabelecimento bancário Autor e que, o procurando com 

a finalidade de quitar, antecipadamente, sua dívida, lhe foi informado acerca da 

cobrança da referida tarifa de liquidação antecipada, no aludido percentual. Acerca da 

aplicação de multa por órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor, dispõe o art. 22 do Decreto nº 2.181/1997, que: "Art. 22. Será aplicada 

multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou indiretamente, inserir, fizer 

circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que seja a modalidade do contrato 

de consumo, inclusive nas operações securitárias, bancárias, de crédito direto ao 

consumidor, depósito, poupança, mútuo ou financiamento, e especialmente quando: 

XX - impedir, dificultar ou negar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, 

total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros, encargos e demais 

acréscimos, inclusive seguro." Como se vê, está previsto no referido Dec. nº 2.181/1997 

a possibilidade de a Requerida, ora Recorrente, aplicar multa em desfavor de 

instituição financeira diante da constatação de utilização de cláusula abusiva 

concernente à imposição de dificuldade para a liquidação antecipada de débito. Tal 

dispositivo está em liame com o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a 

aplicação de multa pela autoridade administrativa, desde que mediante regular 

procedimento, consoante se vê de seus arts. 56 e 57, que assim dispõem: "Art. 56. As 

infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às 

seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das 

definidas em normas específicas: I - multa; Art. 57. A pena de multa, graduada de 

acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do 

fornecedor será aplicada mediante procedimento administrativo nos termos da lei, 

revertendo para o fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a 

infração ou dano de âmbito nacional, ou para os fundos estaduais de proteção ao 

consumidor nos demais casos." No caso em tela, o cidadão José Geraldo Pereira 

pretendeu liquidar, antecipadamente, 02 (dois) contratos de financiamento que 

possuía perante o Recorrido, oportunidade em que tomou conhecimento da cobrança 

de tarifa na ordem de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, vindo, então, a 

procurar o órgão de defesa do consumidor do Município de Viçosa, o que deu ensejo à 



abertura do Procedimento Administrativo nº 6.579 contra o estabelecimento de 

crédito, que culminou na imposição da multa lançada no "Auto de Infração" nº 0877 

(fls. 50-TJ), sob os seguintes fundamentos, "in verbis": "Neste contexto, o consumidor 

se obrigou a uma desvantagem exagerada ao liquidar antecipadamente o seu débito, 

vez que teve que pagar além dos encargos embutidos sobre o valor principal 

financiado, uma tarifa de 10% referente ao saldo devedor a ser liquidado. Ou seja, o 

consumidor viu-se extremamente penalizado por desejar cumprir antecipadamente 

com suas obrigações contratuais. (...) Diante do cenário apresentado, este órgão 

procurou solucionar a abusividade consumerista, notificando o Banco BMG por meio 

de um regular processo administrativo, assegurando a ampla defesa e o contraditório 

e com a designação de audiência, já que antes deste ato a reclamada quedou-se 

inerte, para rever as quantias pagas indevidamente pelo consumidor e 

consequentemente ressarci-lo ou lhe apresentar alguma proposta satisfatória, a fim de 

evitar a sanção administrativa; mas em resposta ao órgão houve expressa recusa 

nesse sentido, demonstrando desinteresse da reclamada em estabelecer conduta não 

vedada pela lei consumerista, razões estas que levam este órgão a promover a 

presente MULTA ADMINISTRATIVA. Assim sendo, é de fácil constatação o não 

cumprimento das ordenações legais e a prática de infrações legais cometidas pela 

reclamada" ("litteris", fls. 53/54 e fls. 57/58-TJ). Não concordando com a multa que lhe 

foi imposta através do referido AI, a instituição financeira ajuizou a presente demanda, 

pretendendo sua anulação, tendo o digno Magistrado de origem julgado procedente o 

pedido exordial, sob o fundamento de que a competência para interpretar as cláusulas 

contratuais e concluir pela sua abusividade é exclusiva do Poder Judiciário. Apesar de 

existir precedentes jurisprudenciais emanados por este eg. Tribunal de Justiça no 

mesmo sentido do constante do "decisum" monocrático, ou seja, de que o Procon não 

poderia emitir juízo de valor sobre uma cláusula contratual para fins de aplicação de 

multa administrativa, a meu entender, tal entendimento não pode subsistir. É que, 

conforme demonstrado, existe previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990) acerca da possibilidade de exigência de multa por parte dos órgãos 

administrativos em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Além disso, 

o Decreto nº 2.181/1997, em seu art. 22, XX, conferiu à Irresignante a competência de 

aplicar multa em casos de impedimento ou imposição de dificuldades à quitação 

antecipada de débitos por parte do consumidor, justamente, o que ocorreu no caso em 

apreço, que o Irresignado exigiu o pagamento de tarifa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do saldo devedor, como condição para a quitação antecipada da dívida. O 

colendo Superior Tribunal de Justiça, "mutatis mutandis", já apreciou a questão da 

possibilidade de imposição de multa administrativa por órgãos de proteção ao 

consumidor no caso de verificação de abusividade de cláusulas contratuais, como se 

deflui do aresto adiante colacionado: "MANDADO DE SEGURANÇA. REVENDEDORA DE 

COMBUSTÍVEIS. DUMPING. MULTA APLICADA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. 

VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. I - Trata-se de mandado de 

segurança impetrado pela ora recorrida, visando anular a multa aplicada pelo 

PROCON em decorrência da prática de dumping no âmbito da revendedora de 

combustíveis, originada de denúncia feita pelo Sindicato Varejista. II - Não há como se 

afastar a legitimidade do PROCON na hipótese sub judice, tendo em conta, 

principalmente, a determinação contida no Código de Defesa do Consumidor no 

sentido de coibir de forma eficiente todos os abusos praticados no mercado de 

consumo, inclusive a concorrência desleal. III - Recurso provido, com a denegação da 

ordem" (1ª T., REsp. nº 938.607/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 04.09.2007, "DJ" 

08.10.2007, p. 234). Seguindo a mesma linha de entendimento, também já decidiu o 



eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que: "DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. 

PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 55, § 2º E 56 DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGOS 2º, 3º, X, 4º E 5º, DO DECRETO Nº 

2.181/97. O PROCON do Município de Novo Hamburgo tem competência para o 

procedimento administrativo e para aplicação da sanção imposta, relativa à suspensão 

do serviço de telefonia móvel, nos termos do que dispõem os artigos 55, § 2º, do CDC, e 

artigos 2º, 3º, X, 4º e 5º do Decreto nº 2.181/97, não sendo exclusiva da ANATEL a 

atribuição de fiscalizar a prestação de serviço de telefonia da demandante. SERVIÇO 

DE TELEFONIA MÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE LIMITES DE USO DO APARELHO 

CELULAR A CADA MÊS. ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA 

MÓVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA DE 

TELEFONIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 56, I, DO CDC E ARTIGO 22, IV, DA LEI Nº 

2.181/97. Diante da constatada abusividade da suspensão do serviço de telefonia 

móvel, porque estabelecido no contrato limites ao uso do aparelho celular a cada mês, 

observado o teor do artigo 51, IV, do CDC, em desrespeito ao direito do consumidor do 

prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço de telefonia, nos termos 

do artigo 3º, VII e VIII, da Lei nº 9.472/97, correto o procedimento administrativo, que 

agiu em defesa do direito do consumidor, impondo sanção à empresa de telefonia, nos 

termos do artigo 56, I, do CDC e 22, IV, da Lei nº 2.181/97" (22ª CC, Apelação e 

Reexame Necessário nº 70019005644, Rel. Des. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, j. 

24.05.2007) (grifou-se). Lado outro, ressalte-se que o "Auto de Infração" foi lavrado em 

obediência aos ditames legais, oportunizando-se à parte interessada a ampla defesa e 

o contraditório. Também importante mencionar, a título de ilustração, que o 

consumidor José Geraldo Pereira, que deu início à reclamação junto ao Procon 

Municipal, em depoimento prestado nestes autos (fls. 213-TJ), afirmou que ajuizou 

ação no intuito de obter o ressarcimento da multa que lhe foi cobrada pelo 

estabelecimento bancário (Processo nº 0713.07.072522-9) e, consultando os 

andamentos processuais do referido feito pela Internet (www.tjmg.gov.br), constata-se 

que foi proferida decisão por este eg. Sodalício, em grau recursal, determinando a 

ilegalidade da cobrança da multa, bem como a restituição do valor pago em dobro, 

sendo válido transcrever a respectiva ementa, segundo a qual: "APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PRELIMINAR AFASTADA - APLICABILIDADE DO 

CDC - SÚMULA Nº 297 DO STJ - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE 

- COBRANÇA DE TARIFAS - PRÁTICA ABUSIVA - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 

52, § 2º, do CDC. - A aplicação das disposições contidas no CDC aos contratos 

bancários é matéria pacificada estando, inclusive, sumulada pelo STJ na forma do 

Enunciado nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ás instituições 

financeiras." - A cobrança de tarifas no ato da liquidação antecipada da dívida é 

prática abusiva, que fere disposição expressa de lei, qual seja, o direito assegurado no 

art. 52, § 2º, do CDC, cujo exercício não pode ser submetido a qualquer condição" (13ª 

CC, Apelação Cível nº 1.0713.07.072522-9/001, Rel. Des. BARROS LEVENHAGEN, j. 

15.05.2008, "DJ" 07.06.2008). Destarte, resta sobejamente demonstrada a 

necessidade de se reformar o "decisum" monocrático, tanto para reconhecer a 

competência da Irresignante para impor a multa consubstanciada no Auto de Infração 

lavrado em desfavor do Autor, bem como para declarar sua legitimidade para a sua 

lavratura, por atendidos aos pressupostos legais, com atendimento à ampla defesa e 

ao contraditório.Ao impulso dessas considerações, não conheço da remessa necessária 

e dou provimento à Apelação interposta para, em consequência, reformar a sentença 



hostilizada e julgar improcedentes os pedidos exordiais, invertidos os ônus da 

sucumbência.Custas recursais, pelo Apelado.Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): MARIA ELZA e MAURO SOARES DE FREITAS.SÚMULA : DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0713.07.070142-8/001 

 

461. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ROUBO DO APARELHO. PEDIDO DE 

BLOQUEIO E CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 

MULTA ADMINISTRATIVA. 1. Não caracterizada a dúvida razoável da representatividade, 

descabe a determinação da juntada do Estatuto da pessoa jurídica, o que só viria a dificultar o 

andamento do processo. Tal situação, aliás, remete ao impugnante o ônus de trazer indício 

sério da propalada irregularidade, o que, no caso, não foi alcançado. 2. Apelo da ré que, na 

forma do art. 514, II, do CPC, apresenta os motivos que, em sua visão, seriam suficientes para a 

reforma da sentença. 3. Havendo pedido de bloqueio dos serviços de telefonia, afiguram-se 

indevidas as cobranças efetuadas no respectivo período, bem como a correspondente inscrição 

do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 4. Cancelamento do serviço solicitado 

inicialmente pelo "Call Center" e, posteriormente, por correspondência enviada à fornecedora. 

Roubo do aparelho que justifica a resolução do contrato sem aplicação de qualquer penalidade, 

ainda mais quando ultrapassado o período de carência. 5. Danos materiais verificados em razão 

do pagamento de dívida inexistente. Devolução em dobro. Inteligência do art. 42, parágrafo 

único, do CDC. 6. Danos morais in re ipsa. Quantificação da indenização que deve considerar 

todos os fatos narrados e demonstrados nos autos. 7. Situações fáticas que, em tese, poderiam 

levar ao reconhecimento autônomo de danos morais, mas que não justificariam dupla 

condenação. Circunstâncias fáticas que importam para o arbitramento da indenização. 8. 

Impossibilidade de majoração posterior da multa fixada para o descumprimento de ordem 

judicial. Afronta ao devido processo legal. 9. As multas previstas nos artigos 56 e 57 do CDC 

possuem natureza de sanção administrativa, não judicial. 10. Litigância de má-fé não 

reconhecida. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO O APELO DA RÉ. PARCIALMENTE 

PROVIDO O DA AUTORA. (TJRS; AC 70021236740; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. 

Luiz Ary Vessini de Lima; Julg. 28/08/2008; DOERS 08/09/2008; Pág. 39) 

 

a. Integra do Acórdão:RESPONSABILIDAde CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ROUBO DO 

APARELHO. PEDIDO DE BLOQUEIO E CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO POr PERDAS E DANOS. 

DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 1. Não 

caracterizada a dúvida razoável da representatividade, descabe a determinação da 

juntada do Estatuto da pessoa jurídica, o que só viria a dificultar o andamento do 

processo. Tal situação, aliás, remete ao impugnante o ônus de trazer indício sério da 

propalada irregularidade, o que, no caso, não foi alcançado. 2. Apelo da ré que, na 

forma do art. 514, II, do CPC, apresenta os motivos que, em sua visão, seriam 

suficientes para a reforma da sentença. 3. Havendo pedido de bloqueio dos serviços de 

telefonia, afiguram-se indevidas as cobranças efetuadas no respectivo período, bem 

como a correspondente inscrição do nome do consumidor em cadastro de 

inadimplentes. 4. Cancelamento do serviço solicitado inicialmente pelo “Call Center” e, 

posteriormente, por correspondência enviada à fornecedora. Roubo do aparelho que 

justifica a resolução do contrato sem aplicação de qualquer penalidade, ainda mais 

quando ultrapassado o período de carência. 5. Danos materiais verificados em razão 

do pagamento de dívida inexistente. Devolução em dobro. Inteligência do art. 42, 

parágrafo único, do CDC. 6. Danos morais in re ipsa. Quantificação da indenização que 



deve considerar todos os fatos narrados e demonstrados nos autos. 7. Situações fáticas 

que, em tese, poderiam levar ao reconhecimento autônomo de danos morais, mas que 

não justificariam dupla condenação. Circunstâncias fáticas que importam para o 

arbitramento da indenização. 8. Impossibilidade de majoração posterior da multa 

fixada para o descumprimento de ordem judicial. Afronta ao devido processo legal. 9. 

As multas previstas nos artigos 56 e 57 do CDC possuem natureza de sanção 

administrativa, não judicial. 10. Litigância de má-fé não reconhecida. PRELIMINARES 

REJEITADAS. IMPROVIDO O APELO DA RÉ. PARCIALMENTE PROVIDO O DA AUTORA. 

ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Desembargadores 

integrantes da Décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 

em rejeitar as preliminares, improver o apelo da ré, e em dar parcial provimento ao da 

autora. Custas na forma da lei. Participaram do julgamento, além do signatário, os 

eminentes Senhores Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana (Presidente) e Des. Paulo 

Roberto Lessa Franz. Porto Alegre, 28 de agosto de 2008. DES. LUIZ ARY VESSINI DE 

LIMA, Relator. RELATÓRIO. Des. Luiz Ary Vessini de Lima (RELATOR): Rosangela de 

Freitas Machado ajuizou ação de consignação em pagamento com depósito judicial, 

cumulada com rescisão contratual e indenização por danos morais contra Brasil 

Telecom Celular S/A, alegando que a ré inscreveu indevidamente seu nome em 

entidades de restrição ao crédito. Salientou que o débito decorreu de serviços de 

telefonia móvel cujo aparelho havia sido furtado e devidamente comunicado. Assim, 

requereu a exclusão de seu nome do rol de inadimplentes, o depósito dos valores 

indevidamente cobrados, a resolução do contrato de prestação de serviços, bem como 

indenização por danos materiais e morais. A sentença, às fls. 215/225, julgou 

procedente a ação, decretando a resolução do contrato nº 452340 correspondente à 

linha telefônica nº 8421.6598, bem como condenando a ré ao pagamento de 

indenização por danos morais na quantia de R$ 10.000,00, acrescida de correção 

monetária pelo IGPM e juros de 12% a contar da inscrição indevida e a devolução de 

R$ 52,61, acrescido dos mesmos encargos do pagamento indevido. Condenou a ré, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 

20% sobre o valor da condenação. A autora opôs embargos de declaração, às fls. 

227/230, os quais, à fl. 253, restaram acolhidos, sanando omissão. Decidiu-se que o 

pleito do autor de condenação da ré por litigância de má-fé não mereceria 

acolhimento. Esclareceu-se que não foi majorado o valor das “astreintes”, sendo que o 

número de dias-multa, juros e correção monetária deveria ser objeto de liquidação. Em 

razões de recurso, às fls. 231/246, Brasil Telecom Celular S/A sustenta que a sentença 

merece ser revertida. Afirma que não houve comunicação alguma de que o aparelho 

havia sido furtado. Assevera que os valores cobrados são devidos, pois dizem respeito 

a débitos não saldados. Destaca a inexistência de abalo moral. Ressalta que, 

alternativamente, o quantum indenizatório deve ser reduzido. Cita julgados e pede o 

provimento do apelo. Em contra-razões, às fls. 255/279, a autora argüi, 

preliminarmente, que a apelação não ataca os fundamentos da sentença. Aduz que o 

recurso é inexistente, por falha de representação da ré, em sua contestação. No 

mérito, diz que resta evidente a prática de má-fé da parte demandada. Rebate os 

termos do recurso, pugnando pelo o seu não-provimento. Por sua vez, a parte autora 

também apela, às fls. 280/305, argüindo, novamente, a preliminar de inexistência do 

recurso interposto pela ré, por falha de representação. No mérito, salienta que a multa 

deve ser majorada, porque a apelada agiu de má-fé, quando não quis cumprir 

imediatamente a ordem judicial, a qual determinava a retirada de seu nome da lista 

negativa da Serasa. Assegura que é cabível a restituição em dobro da quantia cobrada 

indevidamente, conforme os arts. 186, 187, 927 caput e parágrafo único, 931, 932, III, 



939 (custas em dobro), 940 (cobrar ou pedir mais que o devido), 946, 947 e 953 do 

CCB, bem como o art. 37, §6º, da CF/88 e mesmo o art. 42, parágrafo único, do CDC. 

Diz que existem perdas e danos na rescisão do contrato de turismo com a empresa 

CVC, gerado a partir da indevida inscrição de seu nome na Serasa. Menciona que o 

quantum indenizatório decorrente da rescisão contratual com a empresa CVC Turismo 

deve ser estipulado separadamente e, sucessivamente, deve ser majorado. Destaca a 

aplicabilidade do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova. Aduz que a multa do art. 

56, I, e 57, do CDC deve ser aplicada à demandada, bem como a multa por litigância de 

má-fé. Cita alguns pedidos seus que restaram incontroversos, induzindo com relação a 

estes também o efeito da revelia e da confissão. Por fim, requer o provimento do 

recurso. Contra-arrazoando, às fls. 311/319, a parte ré refuta os argumentos recursais, 

suscita prequestionamento e requer o seu não-provimento. Em decisão proferida às fls. 

325/330, a Décima Segunda Câmara Cível declinou da competência para uma das 

Câmaras integrantes do 3º ou 5º Grupos Cíveis, por entender que o feito deveria ser 

classificado na subclasse responsabilidade civil. Por redistribuição, vieram-me os autos. 

É o relatório.VOTOS Des. Luiz Ary Vessini de Lima (RELATOR). Eminentes Colegas! 

Penso que a sentença deva ser mantida em essência. Preliminarmente, sustenta a 

autora em suas contra-razões que o apelo interposto pela ré não poderia ser 

conhecido, considerando o vício de representação, já que não existiria nos autos a Ata 

de Posse dos Diretores da empresa com a outorga de poderes aos advogados que 

contestaram o feito e, posteriormente, os substabeleceram. Destacou que tais 

documentos deveriam ser originais ou autenticados, sustentando a absoluta 

inexistência de representação processual. Ocorre que, não caracterizada a dúvida 

razoável da representatividade, a falta de exibição de seus atos constitutivos não 

determinaria a incidência do instituto da revelia, tampouco o não conhecimento do 

recurso, considerando tratar-se de vício passível de regularização, na forma do art. 13 

do CPC. Nesse sentido, ilustrativamente, o seguinte precedente da Câmara: 

RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL - SERVIÇOS DE TELEFONIA - 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL PESSOA JURÍDICA - PROVA CONSTANTE DOS AUTOS ¿ 

NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA - 

CADASTRAMENTO INDEVIDO ¿ VALOR DA INDENIZAÇÃO. Ausente dúvida razoável, ou 

mesmo alegação, acerca da regularidade de representação da pessoa jurídica, falta de 

exibição de seus atos constitutivos não determina a incidência do instituto da revelia. 

Eventual defeito passível de regularização. Inteligência do art. 13 do CPC. (...) Apelação 

parcialmente provida. Unânime. (Apelação Cível Nº 70023388507, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

29/05/2008). Ademais, sequer seria caso de determinação da juntada do Estatuto da 

pessoa jurídica, o que só viria a dificultar o andamento do processo. Tal situação, aliás, 

remete ao impugnante o ônus de trazer indício sério da propalada irregularidade, o 

que, no caso, não foi alcançado. Assim já me pronunciei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DE COBRANÇA. AUTORA EMPRESA ESTRANGEIRA. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. JUNTADA DO ESTATUTO SOCIAL. DESNECESSIDADE. Não caracterizada a 

dúvida razoável da representatividade, descabe a determinação da juntada do 

Estatuto da pessoa jurídica, o que só viria a dificultar o andamento do processo. Tal 

situação, aliás, remete ao impugnante o ônus de trazer indício sério da propalada 

irregularidade, o que, no caso, não foi alcançado. Por fim, quanto ao disposto no artigo 

12, VIII do CPC, não implica em necessária juntada da documentação reclamada, ao 

menos na situação acima exposta. AGRAVO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70009891524, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ary Vessini 

de Lima, Julgado em 09/12/2004). Nos tempos atuais, considerando especialmente os 



processos de massa, tal como pode ser qualificada a presente demanda, não se 

poderia argumentar que a ausência de autenticação dos documentos seria suficiente 

para impedir a respectiva propagação de efeitos. Vejamos: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CADASTRO NEGATIVO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE. NULIDADE 

DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO 

PROCESSUAL. REGULARIDADE. (...) 2. O instrumento de mandato não perde sua 

validade pela circunstância de ser juntada por fotocópia não autenticada, ausente 

comprovação de haver vício na reprodução ou no conteúdo da procuração. (...) À 

unanimidade, rejeitaram as preliminares. No mérito, por maioria, negaram provimento 

ao recurso, vencido o revisor. (Apelação Cível Nº 70015330228, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 

14/09/2006). Além da inexistência recursal, a apelada sustenta a ausência de razões 

de apelação, na forma do art. 514, II, do CPC. Não vinga, novamente, a prefacial, pois 

a requerida trouxe os fundamentos que, na sua visão, seriam suficientes para 

modificar a sentença. Rejeito, portanto, as preliminares. No mérito, com os recursos 

interpostos, toda a matéria debatida na lide restou devolvida ao Tribunal. Nesse 

sentido, convém apreciar pontualmente as questões aqui discutidas. Para tanto, passo 

ao exame dos fatos que originaram as pretensões deduzidas na inicial. Narrou a autora 

que em 21/12/2003 adquiriu telefone celular nº. 8421.65.98, que passou a ser utilizado 

pelo seu filho. Este, porém, foi assaltado em 18/10/2005, o que motivou a demandante 

a solicitar, por telefone, o bloqueio e a suspensão do serviço de telefonia, já que não 

possuía qualquer esperança quanto à recuperação do aparelho. No entanto, disse que 

o atendente da empresa ré informou-lhe que não seria possível o cancelamento do 

contrato de modo imediato, devendo a autora solicitar, antes, o bloqueio da linha, 

para que, posteriormente, fizesse o pedido de cancelamento. Então, a demandante 

enviou correspondência à ré, em 20/10/2005, solicitando o bloqueio das ligações em 

razão do assalto e anexando cópia da ocorrência policial (fl. 49). A demandada afirma 

que não recebeu a carta, porém, não questiona o endereço para o qual foi enviada, 

tampouco o comprovante de recebimento firmado por Fátima Gonçalves (fl. 52). 

Diante da ausência de impugnação específica, ainda que a correspondência tenha sido 

endereçada para o suposto endereço da Brasil Telecom em Campo Grande (Mato 

Grosso do Sul), tudo leva a crer que a empresa ré teve acesso ao respectivo conteúdo. 

Destaca-se que a partir de então, conforme documentos de fls. 56 e seguintes, não 

mais constou qualquer ligação nas faturas correspondentes ao aparelho roubado 

(telefone de nº. 8421.65.98), havendo a cobrança, apenas, da franquia de voz (que 

seria um serviço oferecido pela concessionária, consistindo em um pacote mínimo de 

minutos incluídos em determinado valor). Na fatura com vencimento em 04/12/2005 

(doc. fls. 56/57), referente ao período de 23/10/2005 a 22/11/2005 (logo após, 

portanto, ao envio da correspondência), consta a cobrança de R$ 1,01, pois houve o 

desconto do valor relacionado à franquia de voz (R$ 52,61) em razão da promoção 

Pula-Pula Brasil Telecom. Na fatura com vencimento em 01/01/2006 (doc. fls. 62/63), 

referente ao período 23/11/2005 a 22/12/2005, consta a cobrança da franquia de voz, 

no valor de R$ 52,61. Na fatura seguinte, com vencimento em 04/02/2006 (doc. fls. 

40/41), referente ao período de 23/12/2005 a 22/01/2006, embora a cobrança de 

franquia de voz, no valor de R$ 52,03, houve novamente o desconto da promoção Pula-

Pula Brasil Telecom, com o que o boleto foi emitido por valor zero (R$ 00,00). Nas 

faturas com vencimento em 13/03/2006 e em 04/04/2006 (docs. fls. 62/65), referentes 

respectivamente aos períodos de 23/01/2006 a 22/02/2006 e 23/02/2006 a 

22/03/2006, constam as cobranças de R$ 51,83, (cada), vinculadas mais uma vez à 

franquia de voz.  Na fatura com vencimento em 04/05/2006, referente ao período de 



23/03/2006 a 22/04/2006, consta a cobrança da franquia de voz, no valor de R$ 35,11. 

Não obstante o pedido formal realizado pela consumidora, que, a toda evidência, já 

havia solicitado pelo telefone o bloqueio do serviço e o cancelamento do contrato, a ré 

permaneceu efetuando cobranças referentes à franquia de voz. A autora, então, 

recebeu correspondências enviadas pela própria Brasil Telecom e pela SERASA (doc’s. 

fls. 68 e 69), informando a respeito da inscrição de seu nome em cadastro de 

inadimplentes para o caso de não adimplemento da dívida no valor de R$ 138,77 

referente às faturas com vencimento em março, abril e maio de 2006, o que motivou a 

consumidora a responder, enviando carta à ré (doc. fls. 70/71), explicando todos os 

fatos mencionados acima. De qualquer sorte, seu nome foi incluído no rol de 

inadimplentes (doc. fl. 61). COBRANÇA INDEVIDA Consta no contrato firmado entre as 

partes (cláusula 11.1.1 – fl. 33), que a “rescisão motivada pelo CLIENTE pode ser 

requerida a qualquer tempo, observando o prazo de carência estabelecido no Plano de 

Serviço ao qual está vinculado. Nesta hipótese, a BRASIL TELECOM GSM tem o prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, a partir da solicitação do CLIENTE, para desativar a 

Estação Móvel “. Alegou a consumidora que solicitou por telefone o bloqueio e o 

cancelamento do contrato. Provou, porém, que fez apenas a solicitação do bloqueio 

por escrito, deixando de promover o respectivo pedido de cancelamento na mesma 

oportunidade, conforme doc. fl. 49. Já restou assentado na Câmara a diferença entre o 

pedido de bloqueio e o de cancelamento do contrato. É que, com o primeiro (bloqueio) 

o consumidor pode habilitar outro aparelho, mantendo o mesmo número (isso é uma 

garantia do próprio cliente). Com o segundo (cancelamento) há a rescisão do contrato 

e a conseqüente perda da linha. De qualquer sorte, consta no pacto que no “caso de 

roubo, furto ou extravio de Estação Móvel, o CLIENTE, devidamente cadastrado, 

deverá comunicar o fato, imediatamente após o seu conhecimento, à Central de 

Relacionamento com o CLIENTE da BRASIL TELECOM GSM, para efetivação do 

bloqueio”. O CLIENTE será responsável por todos os valores decorrentes da utilização 

da Estação Móvel furtada, roubada ou extraviada, até o momento em que a BRASIL 

TELECOM GSM seja comunicada do fato”. Portanto, efetuado o pedido de bloqueio 

(que corresponde ao pedido de suspensão do serviço), que, segundo disposição 

contratual (cláusula 11.2 – fl. 33), estaria autorizado a perdurar por até 180 (cento e 

oitenta) dias, não poderia a ré efetuar qualquer cobrança por serviços, justamente 

porque não haveria a respectiva contra-prestação. Tais cobranças, a fim e ao cabo, 

mostram-se indevidas. Ilustrativamente, o seguinte precedente da Câmara: 

CONSUMIDOR. CELULAR CRT. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES ÁO SERVIÇO, 

MESMO APÓS O REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO FURTO 

DO TELEFONE CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. CDC. ARTIGO 14. DANO MORAL CONFIGURADO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. 

Hipótese em que a prestadora de serviços de telefonia móvel procedeu à cobrança de 

valores, mesmo após solicitação de bloqueio dos serviços em razão de furto do telefone 

celular. Caracterização de cobrança indevida. Dificuldade na solução do impasse. 

Posterior inscrição negativa do nome do autor, ante o inadimplemento dos valores 

indevidamente cobrados. O procedimento, denotando defeito na prestação do serviço 

(CDC, artigo 14), indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão 

comum, do que se pode exigir do consumidor. Indenixação por danos morais. Quantum 

indenizatório que vai minorado, para melhor se adequar aos parâmetros utilizados por 

esta Câmara e à realidade do caso concreto. Apelo parcialmente provido. (Apelação 

Cível Nº 70022514863, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo 

Antônio Kretzmann, Julgado em 27/03/2008). Nesse contexto, não são devidas as 



cobranças emitidas a partir da carta enviada à Brasil Telecom em 20 de outubro de 

2005. Conseqüentemente, resta reconhecida a prática de ato ilícito e, no caso dos 

autos, dos danos material e moral indenizáveis. DANOS MATERIAIS - Requereu a 

demandante que a ré fosse condenada à restituição em dobro, considerando o 

pagamento da fatura com vencimento no dia 04/01/2006, efetuado pela consumidora 

no valor de R$ 52,61, o que não foi deferido pelo julgador singular, que admitiu a 

devolução simples, considerando que o pagamento teria sido feito por engano. 

Vejamos a respectiva base legal: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável. A cobrança extrajudicial de valores indevidos restou demonstrada, assim 

como o respectivo pagamento. O fato de o pagamento ter sido realizado por engano 

não modifica essa situação. Sobre o assunto, a autorizada lição de Antônio Herman 

Benjamin: O parágrafo único do art. 42 traz sanção civil para aquele que cobrar por 

dívida em valor maior que o real. Regra parecida – com traços distintos, como veremos 

– encontra-se no Código Civil (art. 1.531). (...) A pena do art. 42, parágrafo único, rege-

se por dois limites objetivos. Em primeiro lugar, sua aplicação só é possível nos casos 

de cobrança extrajudicial. Em segundo lugar, a cobrança tem que ter por origem uma 

dívida de consumo. Sem que estejam preenchidos esses dois requisitos, aplica-se o 

sistema geral do Código Civil. (...) Já fizemos referência ao fato de que toda esta Seção 

V destina-se somente às cobranças extrajudiciais. Não interfere, em momento algum, 

com a atuação judicial de cobrança. Como resultado disso, a sanção do art. 42, 

parágrafo único, dirige-se tão-somente àquelas cobranças extrajudiciais, que não têm 

o múnus do juiz a presidi-las. Daí que, em sendo proposta a ação visando à cobrança 

do devido, mesmo que se trate de dívida de consumo, não mais é aplicável o citado 

dispositivo, mas, sim, o Código Civil. Observe-se que, no sistema do Código Civil, a 

sanção só tem lugar quando a cobrança é judicial, ou seja, pune-se aquele que 

movimenta a máquina do Judiciário injustificadamente. Não é esse o caso do Código 

de Defesa do Consumidor. Usa-se aqui o verbo cobrar, enquanto o Código Civil refere-

se a demandar. Por conseguinte, a sanção no caso da lei especial, aplica-se sempre que 

o fornecedor (direta ou indiretamente) cobrar e receber, extrajudicialmente, quantia 

indevida. O Código de Defesa do Consumidor enxerga o problema em estágio anterior 

àquele do código Civil. Por isso mesmo, impõe requisito inexistente neste. Note-se que, 

diversamente do que sucede como regime civil, há necessidade de que o consumidor 

tenha, efetivamente, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança. No art. 

1.531, é suficiente a simples demanda6. Destaca-se dessa doutrina que o referido 

dispositivo consagra sanção de natureza civil para aquele que cobrar 

extrajudicialmente valores indevidos, punindo-o com o dever de ressarcir o consumidor 

em dobro daquilo que efetivamente houver recebido por dívida de consumo indevida. 

Não é outra a posição de Cláudia Lima Marques, ao destacar a natureza preventiva e 

pedagógica da sanção, prevista pata evitar que o fornecedor “descuidasse” e cobrasse 

a mais dos consumidores por “engano”, salientando que a devolução simples seria 

apenas para os casos de erro justificável, exceção à regra, que, aliás, deveria ser 

comprovada por aquele7. No caso dos autos, contudo, considero injustificável a 

cobrança promovida pela ré após pedido de bloqueio realizado pelo consumidor, o que 

justifica a modificação da sentença no ponto. 6 BENJAMIN, Antônio Herman. Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 7ª 

edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p.347-349. 7 MARQUES, Cláudia 



Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 2ª edição. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2006, p. 593-594. DANOS MORAIS. Por outro lado, a decisão recorrida 

merece ser mantida quanto ao reconhecimento dos danos morais indenizáveis, pois, 

tendo o cadastramento na SERASA resultado das cobranças indevidas, é inegável a 

ilegalidade do ato praticado. De tal abusividade decorrem os danos morais puros, os 

quais independem de comprovação, consoante entendimento já pacificado na 

jurisprudência. Vejamos, ilustrativamente, os seguintes precedentes da Câmara: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ROUBO DE CELULAR DEVIDAMENTE 

COMUNICADO À PRESTADORA DO SERVIÇO. VIVO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 

Evidenciada a ilicitude do ato praticado pela ré, que, após ter sido comunicada, por 

diversas oportunidades, do roubo do aparelho de telefonia celular, Inscreveu o nome 

do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, por débitos relativos ao uso do 

celular por terceiro desconhecido, causando lesão à honra e reputação do consumidor, 

caracterizado está o dano moral puro, exsurgindo, daí, o dever de indenizar. (...) 

APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70023561897, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 10/07/2008). 

CONSUMIDOR. CELULAR CRT. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES ÁO SERVIÇO, 

MESMO APÓS O REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DO FURTO 

DO TELEFONE CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. CDC. ARTIGO 14. DANO MORAL CONFIGURADO. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. 

Hipótese em que a prestadora de serviços de telefonia móvel procedeu à cobrança de 

valores, mesmo após solicitação de bloqueio dos serviços em razão de furto do telefone 

celular. Caracterização de cobrança indevida. Dificuldade na solução do impasse. 

Posterior inscrição negativa do nome do autor, ante o inadimplemento dos valores 

indevidamente cobrados. O procedimento, denotando defeito na prestação do serviço 

(CDC, artigo 14), indubitavelmente ultrapassa a barreira do suportável pelo cidadão 

comum, do que se pode exigir do consumidor. Indenixação por danos morais. (...) Apelo 

parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70022514863, Décima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em 27/03/2008). O 

montante indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 não se revela excessivo no caso 

dos autos, em que a consumidora, após receber comunicação prévia, enviou carta à 

fornecedora demandada, explicando a situação, ou seja, oportunizando para esta a 

possibilidade do não cadastramento. Porém, a requerida simplesmente ignorou o 

conteúdo da carta, promovendo a inscrição do nome da autora em cadastro de 

inadimplentes, mesmo ciente da inexistência da dívida, ou, ao menos, da necessidade 

de investigação a respeito. Assim, levando-se em conta a conduta antijurídica da ré, e 

sua reiteração (o que é notório), penso que a importância arbitrada na sentença não 

mereça ser modificada, ainda mais quando a consumidora não possuía outra inscrição 

em seu nome. O abalo de crédito, aqui, foi grave, tendo sido demonstrado, já que 

chegou ao conhecimento de terceiros (CVC), ensejando a não contratação de uma 

viagem. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - Pleiteou a requerente indenização por 

perdas e danos, pelos efeitos do cadastramento indevido, considerando a rescisão de 

contrato de turismo firmado com a CVC. Não houve, aqui, dano diverso do prejuízo 

extrapatrimonial acima referido, fato que, inclusive, foi levado em consideração para o 

respectivo arbitramento. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

Requereu a consumidora liminarmente, em sua petição inicial, ordem judicial à ré para 

descadastrar seu nome na SERASA, o que foi deferido pelo juízo a quo, que fixou multa 

diária de R$ 300,00 para o caso de descumprimento. Intimada, a demandada não teria 



atendido ao comando judicial, alegando a ausência de dados suficientes para tanto, 

motivo pelo qual a demandante foi intimada para complementar aqueles já existentes, 

esclarecendo, inclusive, a questão do nome cadastrado (pois anteriormente utilizava 

seu nome de casada, retornando, depois, à utilização de seu nome de solteira). 

Somente então, após aproximadamente sete meses após a concessão da ordem 

liminar, a ré veio a cumpri-la. Nesse contexto, a autora pleiteou a majoração da multa 

e a condenação da ré nas penas por litigância de má-fé. Não prosperam os pedidos. O 

primeiro, por óbvio, contrariaria a lógica estabelecida para a multa coercitiva, já que 

importaria em condenação maior do que àquela inicialmente estabelecida, 

afrontando-se, inclusive, ao devido processo legal, já que ninguém poderia ser privado 

de seu patrimônio de tal maneira. Destaco, ainda, que o valor da multa deverá ser 

consolidado no momento de sua execução, sendo possível ao magistrado reduzi-lo, 

caso entenda que haveria excesso. Não vejo motivo suficiente para a condenação da ré 

nas penas por litigância de má-fé. O fato de sustentar uma versão fática diversa 

daquela reconhecida no julgado encontra-se dentro do que é permitido às partes, 

tanto ao autor quanto ao réu, mormente quando tal conduta processual não evidencia 

uma atitude maliciosa, como no caso dos autos. Nem mesmo o não cumprimento 

imediato da ordem judicial poderia levar à conclusão pretendida pela autora, já que o 

alargamento dos dias reverterá em seu benefício, uma vez que aumentará a respectiva 

base de cálculo da multa coercitiva. MULTA ADMINISTRATIVA Quanto ao pedido de 

fixação de multa nos termos dos artigos 56 e 57 do CDC, como bem destacou o 

julgador singular, a sanção correspondente é de ordem administrativa e não judicial. 

Em caso diverso, mas semelhante no ponto, assim já se manifestou a jurisprudência da 

Corte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E DE BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE 

DE REVISÃO E APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. (...) PLEITO 

INDENIZATÓRIO. APELO DESPROVIDO NESTE PARTICULAR Os mencionados artigos 56 e 

57 do Código de Defesa do Consumidor dizem com as normas de consumo, atribuindo 

aos entes políticos a aplicação de sanções administrativas em caso de infringência às 

normas de consumo, no interesse da preservação da vida, saúde, segurança e bem-

estar do consumidor. Portanto, mostra-se equivocada a pretensão do apelante, sendo 

desprovido o apelo neste particular. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (Apelação 

Cível Nº 70017739053, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em 15/03/2007). RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

Por fim, o roubo do aparelho telefônico seria motivo suficiente para a resolução do 

contrato, sem a aplicação de qualquer penalidade ao consumidor, desde que 

devidamente ultrapassado o prazo de carência, tal como, aparentemente, ocorreu no 

caso dos autos.  Diante do exposto, voto, pois, por REJEITAR as preliminares e NEGAR 

PROVIMENTO ao apelo da ré, DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora, 

apenas para admitir a condenação daquela ao pagamento em dobro dos valores 

indevidamente cobrados. É o voto. Des. Paulo Roberto Lessa Franz (REVISOR) - De 

acordo. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana (PRESIDENTE) - De acordo. DES. JORGE 

ALBERTO SCHREINER PESTANA - Presidente - Apelação Cível nº 70021236740, Comarca 

de Porto Alegre: "REJEITARAM AS PRELIMINARES. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO 

DA RÉ. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO DA AUTORA. UNÂNIME." Julgador(a) de 1º 

Grau: ROBERTO CARVALHO FRAGA 

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 



administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, 

os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao 

consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993) 

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três 

milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993) 

Julgados 

462. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR VIOLAÇÃO DO ART. 

39, V, DO CDC. COBRANÇA IRREGULAR DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO 

PELO CONSUMIDOR. PENALIDADE APLICADA PELO PROCON. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA 

DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. AUSÊNQA DE COMPROVAÇÃO, PELO INFRATOR DA NÃO 

OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA. 

Critérios de dosagem do valor da multa nos termos da portaria procon nº 26/06, que amenizou 

eventuais exageros decorrentes da portaria procon nº 06/00, merecendo, portanto, recalculo 

para maior adequação aos parâmetros indicados no art. 57 do CDC. Recurso provido em parte 

para este fim. (TJSP; APL 994.05.038494-3; Ac. 4371334; São Paulo; Sétima Câmara de Direito 

Público; Relª Desª Constança Gonzaga; Julg. 08/03/2010; DJESP 31/03/2010) 

 

463. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. OFERTA AO PÚBLICO 

DE PRODUTOS SEM INDICAÇÃO DA DATA DE VALIDADE E COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 

INFRAÇÃO AOS ARTS. 18, § 6O, E 31 DO CDC E ART. 11, "N", DA LEI DELEGADA 4/62. DEVER DE 

INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros e 

limites de valor do art. 57, parágrafo único, do CDC e art. 11, § 2o, da Lei Delegada 4/62. Valor 

que reflete a condição econômica do fornecedor, proporcional à gravidade das infrações. 

Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Recurso improvido. (TJSP; APL 

994.09.254166-3; Ac. 4321326; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio 

Carlos Villen; Julg. 08/02/2010; DJESP 23/03/2010) 

 

464. AÇÃO DECLARATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO PROCON. Exigência de multa decorrente da prática 

da infração administrativa descrita no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90) Inobservância dos critérios legais para o cálculo da multa (artigo 57 do CDC) 

Sentença mantida. Recursos improvidos. (TJSP; APL 994.05.029673-6; Ac. 4328683; São Paulo; 

Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Moacir Peres; Julg. 01/02/2010; DJESP 11/03/2010) 

 

465. PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. REVISÃO DO 

QUANTUM. MATÉRIA FÁTICA. EXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É impossível 

conhecer do pedido de redução do valor da multa administrativa imposta ao agravante 

(instituição financeira) pelo Procon – em decorrência da violação ao dever de informação ao 

consumidor quanto ao prazo de baixa dos restritivos de contrato de leasing perante o Detran -, 

já que, por demandar revisão probatória - para se verificar a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, critérios previstos no artigo 57 do CDC - 

encontra óbice no enunciado da Súmula 07/STJ. 2. O exame da pretensão recursal também 

demandaria necessariamente a interpretação da Lei Estadual nº 3902/02, aplicável ao caso, já 

que se encontrava em vigor à época da notificação do autor, a qual disciplina a forma de 

fixação das multas administrativas no Código de Defesa do Consumidor, o que é vedado na via 

especial na Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.135.719; 



Proc. 2009/0071043-6; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 06/10/2009; 

DJE 15/10/2009) 

 

466. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO 

PROCON. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO 

CONHECIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. VALIDADE DA CDA. 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 07/STJ. COMPETÊNCIA DO PROCON. ATUAÇÃO DA 

ANATEL. COMPATIBILIDADE. 1. A recorrente visa desconstituir título executivo extrajudicial 

correspondente à multa aplicada por Procon municipal à concessionária do serviço de telefonia. 

A referida penalidade resultou do descumprimento de determinação daquele órgão de defesa 

do consumidor concernente à instalação de linha telefônica no prazo de 10 (dez) dias. 2. No que 

concerne à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso não preenche os requisitos de 

admissibilidade, ante a ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão 

impugnado. Com efeito, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade das multas aplicadas 

nos acórdãos cotejados foi apreciado sob o contexto específico de cada caso concreto, que 

retratam condutas diversas, com peculiaridades próprias e potenciais ofensivos distintos. 3. Não 

se conhece do recurso no tocante à apontada contrariedade aos arts. 17, 24, 25, 26 e 28 do 

Decreto Federal 2.181/97; e ao art. 57 do CDC, pois realizar a dosimetria da multa aplicada 

implica no revolvimento dos elementos fáticos probatórios da lide, ensejando a aplicação da 

Súmula 07/STJ. Verifica-se o mesmo óbice quanto à aferição da certeza e liquidez da Certidão 

da Dívida Ativa - CDA, bem como da presença dos requisitos essenciais à sua validade e 

regularidade. 4. Não há violação ao art. 535, II, do CPC quando o acórdão recorrido examina 

todos os pontos relevantes à resolução da lide, apenas não acolhendo a tese sustentada pela 

recorrente. 5. Sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente 

o interesse de consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções 

administrativas previstas em Lei, no regular exercício do poder de polícia que lhe foi conferido 

no âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Tal atuação, no entanto, não exclui 

nem se confunde com o exercício da atividade regulatória setorial realizada pelas agências 

criadas por Lei, cuja preocupação não se restringe à tutela particular do consumidor, mas 

abrange a execução do serviço público em seus vários aspectos, a exemplo, da continuidade e 

universalização do serviço, da preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

concessão e da modicidade tarifária. 6. No caso, a sanção da conduta não se referiu ao 

descumprimento do Plano Geral de Metas traçado pela ANATEL, mas guarda relação com a 

qualidade dos serviços prestados pela empresa de telefonia que, mesmo após firmar 

compromisso, deixou de resolver a situação do consumidor prejudicado pela não instalação da 

linha telefônica. 7. Recurso conhecido em parte e não provido. (STJ; REsp 1.138.591; Proc. 

2009/0085975-1; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 22/09/2009; DJE 

05/10/2009) 

 

467. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. APLICAÇÃO 

DE PENA DE MULTA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DOS 

PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. 

PRECEDENTES. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que: I) se anule 

o ato administrativo do Procon que deu ensejo à aplicação de multa à concessionária, ao 

argumento de que não foi instaurado processo administrativo prévio à imputação da sanção; 

ou II) a redução da referida sanção para parâmetros condizentes com a realidade fática. 2. 

Consoante a documentação acostada aos autos pela própria impetrante, denota-se que o 

procedimento administrativo ensejador da cominação de multa, em decorrência da interrupção 



do fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores, foi ultimado com estrita 

observância do devido processo legal e da ampla defesa, mormente porque a recorrente foi 

previamente notificada da realização da audiência de conciliação no Órgão Estadual de Defesa 

do Consumidor, que se deu antes mesmo da lavratura do auto de infração, tendo sido 

utilizados, inclusive, todos os recursos cabíveis na esfera administrativa. 3. No pertinente ao 

pedido de redução do valor da multa, também não se vislumbra o direito líquido e certo da 

impetrante, tendo em vista que o acolhimento da pretensão demandaria a abertura de dilação 

probatória, com vistas a verificar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor (artigo 57 do CDC), providência inviável na via estreita e excepcional 

do mandado de segurança. Precedentes: RMS 21.772/RN, Rel. Ministro Luiz Fux; RMS 

21.818/RN, Rel. Ministra Denise Arruda, RMS 22.029/RN, Rel. Ministro José Delgado) 4. Recurso 

ordinário improvido. (STJ; RMS 29.948; Proc. 2009/0134406-2; RN; Primeira Turma; Rel. Min. 

Benedito Gonçalves; Julg. 03/09/2009; DJE 14/09/2009) 

 

468. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO 

NA INSTALAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS RESIDENCIAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 468, 

535 E 561 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA EM SEDE DE MANDADO 

DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. 

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não viola o art. 535 

do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado 

individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota, entretanto, 

fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. A Corte de origem, 

ainda que por fundamentos diversos, abordou todas as questões necessárias à integral solução 

da lide, concluindo, no entanto, que a pretensão da ora recorrente não constitui direito líquido e 

certo a ser amparado pela via mandamental e que foi observado o devido processo legal, 

existindo, outrossim, amparo legal para as sanções aplicadas pela autoridade impetrada. 3. 

Hipótese em que o voto (vencido) apresentado pelo relator originário, ultrapassada a preliminar 

de inadequação da via eleita, concluiu pelo provimento do recurso de apelação, para conceder a 

segurança pleiteada, à consideração de que a fixação de multa equivalente a R$ 5.009.178,87, 

em decorrência de nove reclamações de usuários por atraso na instalação de linhas telefônicas, 

afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O revisor, por seu turno, 

designado ao final para relatar o acórdão, considerou impossível a análise da pretensão 

recursal em sede de mandado de segurança, por exigir dilação probatória, "até para que se 

saiba qual o valor da multa que seria - afinal - justo". Na seqüência, deixou consignado que o 

devido processo legal foi obedecido, existindo, outrossim, amparo legal para as sanções 

aplicadas. 5. O terceiro integrante do órgão colegiado a votar esclareceu, inicialmente, que, 

conquanto se filiasse à tese do descabimento do mandado de segurança em casos como o 

presente, por depender da produção de provas, adotava a mudança de orientação do Primeiro 

Grupo Cível daquele Tribunal, passando, desse modo, a admitir o cabimento do mandamus. Ato 

contínuo, asseverou que não houve, no caso concreto, nenhum atentado aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que os critérios estabelecidos no art. 57 

do Código de Defesa do Consumidor foram devidamente observados na fixação da multa. 6. 

Tem-se, assim, que não faltou ao aresto impugnado a devida fundamentação, acompanhada de 

minucioso relatório e da parte dispositiva, tampouco houve ofensa à norma contida no art. 561 

do Código de Processo Civil, na medida em que tanto o Desembargador Vogal quanto o Revisor, 

superada a preliminar de não-conhecimento do mandamus, analisaram o mérito da causa, 

tendo aquele decidido sob o fundamento de que a aplicação da multa observou os princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, enquanto este considerou que, além de possuir a multa 

amparo legal, foi aplicada por autoridade competente, de modo que, não havendo provas que 

constituíssem o direito líquido e certo da recorrente, manteve a sua aplicação. 7. O valor da 



multa aplicada, por levar em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), não pode ser revisto em sede de mandado de 

segurança, pois exige dilação probatória, tampouco pode ser reexaminado em sede de Recurso 

Especial, conforme o disposto na Súmula nº 7/STJ. 8. Recurso Especial desprovido. (STJ; REsp 

999.197; Proc. 2007/0249274-0; RS; Primeira Turma; Relª Min. Denise Martins Arruda; Julg. 

23/09/2008; DJE 11/02/2009) 

 

469. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS 

INDEFERIDA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. 

IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 7/STJ. DEFICIÊNCIA NA 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O deferimento do pedido de 

produção de provas está vinculado à livre convicção do magistrado de primeiro grau de 

jurisdição, na medida em que incumbe "ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou 

meramente protelatórias", podendo julgar antecipadamente a lide quando não houver 

necessidade de produzir prova em audiência, conforme o disposto nos arts. 130 e 330 do CPC. 2. 

Entretanto, saber se a prova cuja produção fora requerida pela parte é ou não indispensável à 

solução da controvérsia, de modo a permitir ou não o julgamento antecipado da lide, é questão 

que exige o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o óbice previsto na 

Súmula nº 7/STJ. 3. O valor da multa aplicada, por levar em conta a gravidade da infração, a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), também não pode 

ser revisto na via recursal eleita. 4. O Recurso Especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional deve indicar, precisamente, a forma como ocorreu a contrariedade ou a negativa 

de vigência da Lei Federal, sob pena de não-conhecimento. 5. Agravo regimental desprovido. 

(STJ; AgRg-Ag 1.017.090; Proc. 2008/0036427-1; RS; Primeira Turma; Relª Min. Denise Martins 

Arruda; Julg. 04/11/2008; DJE 03/12/2008) 

 

470. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 

7/STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 57, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. REDUÇÃO. 1. Não há como 

prosperar Recurso Especial que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. 

Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Multa prevista no art. 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90 

que, à luz dos fatos abstraídos pela Corte de origem, deve ser reduzida, a fim de que atenda ao 

princípio da razoabilidade. 3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ; 

REsp 750.665; Proc. 2005/0080649-0; PB; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon Alves; Julg. 

11/12/2007; DJU 07/02/2008; Pág. 296) 

 

471. CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

COBRANÇA DE TARIFA PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA. LAVRATURA DE AUTO DE 

INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA POR PRÁTICA ABUSIVA AO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 

DO PROCON MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

REFORMA DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XX DO DECRETO Nº 2.181/1997 E ARTS. 56 

E 57 DO CDC. Órgão integrante do sistema nacional de defesa ao consumidor possui 

competência para aplicar multa em desfavor da instituição financeira diante da constatação de 

utilização de cláusula abusiva, concernente à imposição de dificuldade para a liquidação 

antecipada de débito, com a cobrança de tarifa para tal finalidade, devendo ser reconhecida a 

legitimidade do auto de infração contra ela lavrado. (TJMG; ACRN 1.0713.07.070142-8/0011; 

Viçosa; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira; Julg. 23/10/2008; DJEMG 

07/11/2008) 

 



a. Integra do Acórdão: (TJMG; ACRN 1.0713.07.070142-8/001(1); Viçosa; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Dorival Guimarães Pereira; Julg. 23/10/2008; DJEMG 

07/11/2008). EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COBRANÇA DE TARIFA PARA 

PAGAMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA - LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA 

ADMINISTRATIVA POR PRÁTICA ABUSIVA AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO 

PROCON MUNICIPAL - LEGITIMIDADE DA IMPOSIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - 

REFORMA DA SENTENÇA - INTELIGÊNCIA DO ART. 22, XX DO DECRETO Nº 2.181/1997 

E ARTS. 56 E 57 DO CDC. Órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa ao 

Consumidor possui competência para aplicar multa em desfavor da instituição 

financeira diante da constatação de utilização de cláusula abusiva, concernente à 

imposição de dificuldade para a liquidação antecipada de débito, com a cobrança de 

tarifa para tal finalidade, devendo ser reconhecida a legitimidade do Auto de Infração 

contra ela lavrado. APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0713.07.070142-

8/001 - COMARCA DE VIÇOSA - REMETENTE: JD 2 V CV COMARCA VICOSA - 

APELANTE(S): COORD MUN POLITICA DEFESA CONSUMIDOR PROCON VICOSA - 

APELADO(A)(S): BANCO BMG S/A - RELATOR: EXMO. SR. DES. DORIVAL GUIMARÃES 

PEREIRA – ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PROVIMENTO AO RECURSO. Belo Horizonte, 23 de outubro de 2008. 

DES. DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA – Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. 

DORIVAL GUIMARÃES PEREIRA: VOTO -  Trata-se de Apelação à sentença de fls. 

233/237-TJ, declarada às fls. 271/272-TJ, lançada nestes autos de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE 

AUTO DE INFRAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida pelo BANCO BMG 

S/A em desfavor da COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA - PROCON, com o objetivo de desconstituir 

a multa administrativa lançada no "Auto de Infração" nº 0877 (fls. 50-TJ), resultante 

do Processo Administrativo nº 6.579, no valor de R$ 2.049,60 (dois mil e quarenta e 

nove reais e sessenta centavos), tendo o referido "decisum" julgado procedente o 

pedido exordial, determinando a inexigibilidade da multa aplicada, sob o fundamento 

de que "uma vez constatada a incompetência do órgão municipal para analisar 

cláusulas contratuais, resta claro a abusividade da multa administrativa aplicada, 

desconstituindo-se a CDA de certeza e liquidez" ("litteris", fls. 237-TJ), pleiteando a 

Requerida sua reforma. E como motivos justificadores do acolhimento de sua súplica 

recursal, sustenta, em apertada síntese, a aplicabilidade do Código de Defesa do 

Consumidor às relações bancárias, ilegalidade da tarifa de liquidação antecipada e 

aplicação do Decreto nº 2.181/1997 para coibir prática comercial, tudo consoante as 

razões despendidas às fls. 239/253-TJ. "Ab initio", saliento que, não obstante tenha o 

digno Julgador de origem determinado a subida dos autos a esta Instância Revisora, 

também, por força do duplo grau de jurisdição obrigatório, é de se salientar a 

aplicabilidade, à espécie, do disposto no § 2º, do art. 475 do CPC, eis que o direito 

controvertido na presente lide é de valor certo, inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos, razão pela deixo de conhecer da remessa necessária, fazendo-se, tão 

somente, em relação ao recurso voluntário, este por por atendidos os pressupostos 

que regem sua admissibilidade. Trata-se de Ação Declaratória de nulidade do "Auto 

de Infração" nº 0877, lavrado pela Recorrente, no valor de R$ 2.049,60 (dois mil e 

quarenta e nove reais e sessenta centavos), em razão de suposta prática de 

abusividade consumerista, notadamente a cobrança de tarifa de liquidação 



antecipada de empréstimo, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo 

devedor liquidado. De fato, foi feita ocorrência por parte de José Geraldo Pereira, 

perante a Coordenadoria Municipal, afirmando que havia celebrado 02 (dois) 

contratos de empréstimo pessoal junto ao estabelecimento bancário Autor e que, o 

procurando com a finalidade de quitar, antecipadamente, sua dívida, lhe foi 

informado acerca da cobrança da referida tarifa de liquidação antecipada, no aludido 

percentual. Acerca da aplicação de multa por órgão integrante do Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor, dispõe o art. 22 do Decreto nº 2.181/1997, que: "Art. 22. 

Será aplicada multa ao fornecedor de produtos ou serviços que, direta ou 

indiretamente, inserir, fizer circular ou utilizar-se de cláusula abusiva, qualquer que 

seja a modalidade do contrato de consumo, inclusive nas operações securitárias, 

bancárias, de crédito direto ao consumidor, depósito, poupança, mútuo ou 

financiamento, e especialmente quando: XX - impedir, dificultar ou negar ao 

consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante 

redução proporcional dos juros, encargos e demais acréscimos, inclusive seguro." 

Como se vê, está previsto no referido Dec. nº 2.181/1997 a possibilidade de a 

Requerida, ora Recorrente, aplicar multa em desfavor de instituição financeira diante 

da constatação de utilização de cláusula abusiva concernente à imposição de 

dificuldade para a liquidação antecipada de débito. Tal dispositivo está em liame com 

o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a aplicação de multa pela autoridade 

administrativa, desde que mediante regular procedimento, consoante se vê de seus 

arts. 56 e 57, que assim dispõem: "Art. 56. As infrações das normas de defesa do 

consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, 

sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas: I - 

multa; Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 

vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor será aplicada mediante 

procedimento administrativo nos termos da lei, revertendo para o fundo de que trata 

a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, sendo a infração ou dano de âmbito nacional, 

ou para os fundos estaduais de proteção ao consumidor nos demais casos." No caso 

em tela, o cidadão José Geraldo Pereira pretendeu liquidar, antecipadamente, 02 

(dois) contratos de financiamento que possuía perante o Recorrido, oportunidade em 

que tomou conhecimento da cobrança de tarifa na ordem de 10% (dez por cento) 

sobre o saldo devedor, vindo, então, a procurar o órgão de defesa do consumidor do 

Município de Viçosa, o que deu ensejo à abertura do Procedimento Administrativo nº 

6.579 contra o estabelecimento de crédito, que culminou na imposição da multa 

lançada no "Auto de Infração" nº 0877 (fls. 50-TJ), sob os seguintes fundamentos, "in 

verbis": "Neste contexto, o consumidor se obrigou a uma desvantagem exagerada ao 

liquidar antecipadamente o seu débito, vez que teve que pagar além dos encargos 

embutidos sobre o valor principal financiado, uma tarifa de 10% referente ao saldo 

devedor a ser liquidado. Ou seja, o consumidor viu-se extremamente penalizado por 

desejar cumprir antecipadamente com suas obrigações contratuais. (...) Diante do 

cenário apresentado, este órgão procurou solucionar a abusividade consumerista, 

notificando o Banco BMG por meio de um regular processo administrativo, 

assegurando a ampla defesa e o contraditório e com a designação de audiência, já 

que antes deste ato a reclamada quedou-se inerte, para rever as quantias pagas 

indevidamente pelo consumidor e consequentemente ressarci-lo ou lhe apresentar 

alguma proposta satisfatória, a fim de evitar a sanção administrativa; mas em 

resposta ao órgão houve expressa recusa nesse sentido, demonstrando desinteresse 

da reclamada em estabelecer conduta não vedada pela lei consumerista, razões estas 

que levam este órgão a promover a presente MULTA ADMINISTRATIVA. Assim sendo, 



é de fácil constatação o não cumprimento das ordenações legais e a prática de 

infrações legais cometidas pela reclamada" ("litteris", fls. 53/54 e fls. 57/58-TJ). Não 

concordando com a multa que lhe foi imposta através do referido AI, a instituição 

financeira ajuizou a presente demanda, pretendendo sua anulação, tendo o digno 

Magistrado de origem julgado procedente o pedido exordial, sob o fundamento de 

que a competência para interpretar as cláusulas contratuais e concluir pela sua 

abusividade é exclusiva do Poder Judiciário. Apesar de existir precedentes 

jurisprudenciais emanados por este eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido do 

constante do "decisum" monocrático, ou seja, de que o Procon não poderia emitir 

juízo de valor sobre uma cláusula contratual para fins de aplicação de multa 

administrativa, a meu entender, tal entendimento não pode subsistir. É que, 

conforme demonstrado, existe previsão no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/1990) acerca da possibilidade de exigência de multa por parte dos órgãos 

administrativos em casos de infrações às normas de defesa do consumidor. Além 

disso, o Decreto nº 2.181/1997, em seu art. 22, XX, conferiu à Irresignante a 

competência de aplicar multa em casos de impedimento ou imposição de dificuldades 

à quitação antecipada de débitos por parte do consumidor, justamente, o que 

ocorreu no caso em apreço, que o Irresignado exigiu o pagamento de tarifa de 10% 

(dez por cento) sobre o valor do saldo devedor, como condição para a quitação 

antecipada da dívida. O colendo Superior Tribunal de Justiça, "mutatis mutandis", já 

apreciou a questão da possibilidade de imposição de multa administrativa por órgãos 

de proteção ao consumidor no caso de verificação de abusividade de cláusulas 

contratuais, como se deflui do aresto adiante colacionado: "MANDADO DE 

SEGURANÇA. REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. DUMPING. MULTA APLICADA PELO 

PROCON. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. I - Trata-

se de mandado de segurança impetrado pela ora recorrida, visando anular a multa 

aplicada pelo PROCON em decorrência da prática de dumping no âmbito da 

revendedora de combustíveis, originada de denúncia feita pelo Sindicato Varejista. II - 

Não há como se afastar a legitimidade do PROCON na hipótese sub judice, tendo em 

conta, principalmente, a determinação contida no Código de Defesa do Consumidor 

no sentido de coibir de forma eficiente todos os abusos praticados no mercado de 

consumo, inclusive a concorrência desleal. III - Recurso provido, com a denegação da 

ordem" (1ª T., REsp. nº 938.607/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 04.09.2007, "DJ" 

08.10.2007, p. 234). Seguindo a mesma linha de entendimento, também já decidiu o 

eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que: "DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PENALIDADE 

ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 

55, § 2º E 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGOS 2º, 3º, X, 4º E 5º, 

DO DECRETO Nº 2.181/97. O PROCON do Município de Novo Hamburgo tem 

competência para o procedimento administrativo e para aplicação da sanção 

imposta, relativa à suspensão do serviço de telefonia móvel, nos termos do que 

dispõem os artigos 55, § 2º, do CDC, e artigos 2º, 3º, X, 4º e 5º do Decreto nº 

2.181/97, não sendo exclusiva da ANATEL a atribuição de fiscalizar a prestação de 

serviço de telefonia da demandante. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PREVISÃO 

CONTRATUAL DE LIMITES DE USO DO APARELHO CELULAR A CADA MÊS. 

ABUSIVIDADE DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO E SANÇÃO IMPOSTA À EMPRESA DE TELEFONIA. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 56, I, DO CDC E ARTIGO 22, IV, DA LEI Nº 2.181/97. Diante da constatada 

abusividade da suspensão do serviço de telefonia móvel, porque estabelecido no 

contrato limites ao uso do aparelho celular a cada mês, observado o teor do artigo 



51, IV, do CDC, em desrespeito ao direito do consumidor do prévio conhecimento das 

condições de suspensão do serviço de telefonia, nos termos do artigo 3º, VII e VIII, da 

Lei nº 9.472/97, correto o procedimento administrativo, que agiu em defesa do 

direito do consumidor, impondo sanção à empresa de telefonia, nos termos do artigo 

56, I, do CDC e 22, IV, da Lei nº 2.181/97" (22ª CC, Apelação e Reexame Necessário nº 

70019005644, Rel. Des. CARLOS EDUARDO ZIETLOW DURO, j. 24.05.2007) (grifou-se). 

Lado outro, ressalte-se que o "Auto de Infração" foi lavrado em obediência aos 

ditames legais, oportunizando-se à parte interessada a ampla defesa e o 

contraditório. Também importante mencionar, a título de ilustração, que o 

consumidor José Geraldo Pereira, que deu início à reclamação junto ao Procon 

Municipal, em depoimento prestado nestes autos (fls. 213-TJ), afirmou que ajuizou 

ação no intuito de obter o ressarcimento da multa que lhe foi cobrada pelo 

estabelecimento bancário (Processo nº 0713.07.072522-9) e, consultando os 

andamentos processuais do referido feito pela Internet (www.tjmg.gov.br), constata-

se que foi proferida decisão por este eg. Sodalício, em grau recursal, determinando a 

ilegalidade da cobrança da multa, bem como a restituição do valor pago em dobro, 

sendo válido transcrever a respectiva ementa, segundo a qual: "APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - PRELIMINAR AFASTADA - APLICABILIDADE 

DO CDC - SÚMULA Nº 297 DO STJ - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO - 

POSSIBILIDADE - COBRANÇA DE TARIFAS - PRÁTICA ABUSIVA - INTELIGÊNCIA DO 

DISPOSTO NO ART. 52, § 2º, do CDC. - A aplicação das disposições contidas no CDC 

aos contratos bancários é matéria pacificada estando, inclusive, sumulada pelo STJ 

na forma do Enunciado nº 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ás 

instituições financeiras." - A cobrança de tarifas no ato da liquidação antecipada da 

dívida é prática abusiva, que fere disposição expressa de lei, qual seja, o direito 

assegurado no art. 52, § 2º, do CDC, cujo exercício não pode ser submetido a 

qualquer condição" (13ª CC, Apelação Cível nº 1.0713.07.072522-9/001, Rel. Des. 

BARROS LEVENHAGEN, j. 15.05.2008, "DJ" 07.06.2008). Destarte, resta sobejamente 

demonstrada a necessidade de se reformar o "decisum" monocrático, tanto para 

reconhecer a competência da Irresignante para impor a multa consubstanciada no 

Auto de Infração lavrado em desfavor do Autor, bem como para declarar sua 

legitimidade para a sua lavratura, por atendidos aos pressupostos legais, com 

atendimento à ampla defesa e ao contraditório. Ao impulso dessas considerações, 

não conheço da remessa necessária e dou provimento à Apelação interposta para, 

em consequência, reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos 

exordiais, invertidos os ônus da sucumbência. Custas recursais, pelo Apelado. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): MARIA ELZA e 

MAURO SOARES DE FREITAS. SÚMULA : DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME 

NECESSÁRIO Nº 1.0713.07.070142-8/001 

 

472. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. ROUBO DO APARELHO. PEDIDO DE 

BLOQUEIO E CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS 

MORAIS. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. 

MULTA ADMINISTRATIVA. 1. Não caracterizada a dúvida razoável da representatividade, 

descabe a determinação da juntada do Estatuto da pessoa jurídica, o que só viria a dificultar o 

andamento do processo. Tal situação, aliás, remete ao impugnante o ônus de trazer indício 

sério da propalada irregularidade, o que, no caso, não foi alcançado. 2. Apelo da ré que, na 

forma do art. 514, II, do CPC, apresenta os motivos que, em sua visão, seriam suficientes para a 



reforma da sentença. 3. Havendo pedido de bloqueio dos serviços de telefonia, afiguram-se 

indevidas as cobranças efetuadas no respectivo período, bem como a correspondente inscrição 

do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. 4. Cancelamento do serviço solicitado 

inicialmente pelo "Call Center" e, posteriormente, por correspondência enviada à fornecedora. 

Roubo do aparelho que justifica a resolução do contrato sem aplicação de qualquer penalidade, 

ainda mais quando ultrapassado o período de carência. 5. Danos materiais verificados em razão 

do pagamento de dívida inexistente. Devolução em dobro. Inteligência do art. 42, parágrafo 

único, do CDC. 6. Danos morais in re ipsa. Quantificação da indenização que deve considerar 

todos os fatos narrados e demonstrados nos autos. 7. Situações fáticas que, em tese, poderiam 

levar ao reconhecimento autônomo de danos morais, mas que não justificariam dupla 

condenação. Circunstâncias fáticas que importam para o arbitramento da indenização. 8. 

Impossibilidade de majoração posterior da multa fixada para o descumprimento de ordem 

judicial. Afronta ao devido processo legal. 9. As multas previstas nos artigos 56 e 57 do CDC 

possuem natureza de sanção administrativa, não judicial. 10. Litigância de má-fé não 

reconhecida. PRELIMINARES REJEITADAS. IMPROVIDO O APELO DA RÉ. PARCIALMENTE 

PROVIDO O DA AUTORA. (TJRS; AC 70021236740; Porto Alegre; Décima Câmara Cível; Rel. Des. 

Luiz Ary Vessini de Lima; Julg. 28/08/2008; DOERS 08/09/2008; Pág. 39) 

 

473. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. VIDA TRANQUILA RGE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORA DO 

SEGURADO. NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA 

PREEXISTENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. MULTA PECUNIÁRIA DO ART. 57 DO CDC. DA 

LEGITIMIDADE PASSIVA. 1. É a demandada que efetua a cobrança atinente ao prêmio a ser 

pago pela segurada e, perante o consumidor, é ela a responsável pela recepção daqueles 

valores e administração destes, aplicando-se ao caso em a teoria da aparência, de sorte que é 

parte legítima para figurar no pólo passivo da presente demanda, a teor do que estabelece o 

art. 3º, caput, do CDC. Mérito do recurso em exame 2. O objeto principal do seguro é a 

cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de 

indenizar por parte do segurador. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, 

caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelo segurado ao 

garantidor do risco pactuado, cuja contraprestação daquele é o pagamento do seguro. 3. Desse 

modo, o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a 

má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação 

contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior ao risco garantido, em 

desconformidade com o avençado. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos 

contratos atinentes seguro residencial, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura 

ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos 

futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. 

5. O pagamento do prêmio era realizado junto com as contas de luz desde a adesão ocorrida em 

setembro de 2002, oportunidade na qual não foi exigido qualquer exame prévio para averiguar 

o real estado de saúde da segurada. 6. No caso em exame, não deve prosperar a alegação da 

seguradora-ré, tendo em vista que não há nos autos qualquer adminículo de prova acerca da 

suposta doença preexistente que acometeria a segurada, ônus que se impunha à parte 

demandada e do qual não se desincumbiu, a teor o que estabelece o art. 333, inc. II, do Código 

de Processo Civil. 7. Assim, o pagamento da indenização contratada é medida que se impõe à 

demandada. Da liquidez da sentença 8. Se a cobertura prevista para o sinistro era a obrigação 

de pagar as doze faturas de energia elétrica subseqüentes ao falecimento da segurada, cabe ao 

demandante tão-somente apresentar os documentos de quitação referentes ao ano que 

sucedeu ao óbito da Sra. Luiza Inácia Correa da Silva. Cumprida esta diligência pela parte 

demandada, o valor da condenação estará devidamente determinado, razão pela qual não há 

falar em falta de liquidez pela sentença. Da multa prevista no art. 57 do CDC 9. No que concerne 



a aplicação da multa prevista no art. 57 da legislação consumeirista tenho que não merece 

prosperar a irresignação do autor, porquanto a sanção prevista nesta norma tem caráter 

administrativo. 10. Assim, a aplicação desta penalidade é atribuição do PROCON, órgão 

administrativo que integra a estrutura do SNDC nos estados e nos municípios, razão pela qual 

não se aplica este a norma legal precitada nestes autos. Da manutenção da verba honorária 11. 

Consideradas as características do caso em exame, a verba honorária fixada na sentença se 

mostra adequada para o caso concreto, pois concedeu valores razoáveis ante a situação fática 

da causa, proporcionando ao profissional do direito a justa remuneração, a qual deve ser 

estipulada de acordo com o princípio da eqüidade. 12. Mantida a verba honorária em R$ 300,00 

(trezentos reais) a serem pagos por cada um das requeridas, totalizando R$ 600,00 (oitocentos 

reais), levando-se em conta o trabalho realizado, bem como o tempo de duração da demanda, 

a ser corrigida pelo IGP-M a contar do arbitramento. Rejeitada a preliminar suscitada e, no 

mérito, negado provimento aos apelos. (TJRS; AC 70023472798; Vacaria; Quinta Câmara Cível; 

Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 13/08/2008; DOERS 20/08/2008; Pág. 47) 

 

474. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. ANULAÇÃO. DESCABIMENTO. MULTA 

FIXADA NOS TERMOS DO ART. 57 DO CDC. Inexistência de violação aos princípios da 

proporcionalidade, razoabilidade e irretroatividade. Ação improcedente. Recurso não provido. 

(TJSP; APL-Rev 632.252.5/1; Ac. 3236138; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Evaristo dos Santos; Julg. 08/09/2008; DJESP 12/12/2008) 

 

475. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. PENA DE MULTA. PLENA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVISÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. O inciso LV do art. 5º da 

Constituição Federal garante aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. 

A documentação juntada aos presentes autos demonstra que tais princípios foram plenamente 

observados, na medida em que a recorrente foi previamente notificada, antes mesmo da 

lavratura do auto de infração por intermédio do qual lhe foi imposta multa em decorrência da 

interrupção do fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores, sendo diversas as 

oportunidades em que se opôs à referida penalidade. 3. "A inobservância de forma não 

acarretará a nulidade do ato, se não houver prejuízo para a defesa" (art. 48 do Decreto nº 

2.181/97), prejuízo esse que não ficou demonstrado na presente hipótese. 4. O valor da multa 

aplicada, por levar em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), não pode ser revisto em sede de mandado de 

segurança, pois exige dilação probatória. 5. Recurso em mandado de segurança parcialmente 

conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ; RMS 22.998; Proc. 2006/0239150-2; RN; Primeira 

Turma; Relª Min. Denise Martins Arruda; Julg. 17/05/2007; DJU 14/06/2007; Pág. 249) 

Art. 58. As penas de apreensão, de inutilização de produtos, de proibição de fabricação de 

produtos, de suspensão do fornecimento de produto ou serviço, de cassação do registro do 

produto e revogação da concessão ou permissão de uso serão aplicadas pela administração, 

mediante procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando forem 

constatados vícios de quantidade ou de qualidade por inadequação ou insegurança do 

produto ou serviço. 

Julgados 



476. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. A CONDUTA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA EXTRAPOLOU 

SUA COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deixou para 

apreciar o pedido da liminar nos autos do mandado de segurança que a mesma impetrou para 

ver liberadas as suas mercadorias importadas, e que haviam sido retidas por ocasião do seu 

desembaraço aduaneiro, após as informações da autoridade indigitada como coatora. A 

conduta da autoridade fazendária. Obstando o desembaraço aduaneiro sem o devido 

procedimento administrativo prévio, extrapolou o âmbito de sua competência para o referido 

ato, conforme se pode deduzir do disposto no art. 58, da Lei nº 8.078/90. Excesso de zelo por 

parte da autoridade responsável pela liberação da carga pertencente à agravante, pois não 

teria havido qualquer irregularidade que justificasse a não liberação (ou até o retardamento) 

das mercadorias importadas pela mesma. Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF 

2ª R.; AG 76952; Proc. 200102010165988; RJ; Primeira Turma; Rel. Juiz Ricardo Regueira; Julg. 

01/10/2001; DJU 29/01/2002) 

 

477. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. 

SÚMULA Nº 260/TRF. I - A revisão das aposentedorias é direito dos segurados do INSS, de modo 

a manter-lhes o valor real. Ntureza alimentar do benefício previdenciário. II - Em sede remessa 

oficial, descabe sentença que determinou que a revisão dos benefícios previdenciários, segundo 

os parâmetros da Súmula nº260/TRF, até a implementação do art. 58 do cdct. III - Remessa 

necessária improvida. (TRF 2ª R.; REO 203787; Proc. 9902302980; RJ; Primeira Turma; Rel. Juiz 

Ney Fonseca; Julg. 31/08/1999; DJU 02/12/1999) 

 

478. AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. INMETRO. MULTA. RES-04/92. CONMETRO. CDC. 

RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. PRODUTO IRREGULAR EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DIVERSO. AS SANÇÕES PREVISTAS PELA RES-04/92. CONMETRO 

DEVEM SER INTERPRETADAS EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. Porquanto somente a partir deste foram estabelecidas concretamente as 

penalidades administrativas aplicáveis em caso de desrespeito às normas reguladoras das 

relações de consumo. Assim, dispondo o art. 58 do CDC que em havendo vício de qualidade ou 

quantidade do produto este deve ser apreendido. Desvia-se dos fins legais a aplicação de multa 

que, sem apreender a mercadoria. Impõe óbice intransponível ao exercício da ampla defesa não 

assegurando. De outro lado, a necessária proteção ao consumidor. Sendo a irregularidade 

encontrada pelo inmetro referente a inexistência de identificação externa da composição do 

produto não subsiste a responsabilidade do fabricante, porquanto, não obstante esta ser 

objetiva nas relações de consumo, não restou comprovado o nexo causal a ligar a empresa 

autuada e a irregularidade verificada, pois a mercadoria estava à venda em estabelecimento 

não pertencente à requerente. Apelação provida para declarar a nulidade do auto de infração 

lavrado. Ônus de sucumbência invertidos. (TRF 4ª R.; AC 9504367917; SC; Quarta Turma; Rel. 

Juiz Dirceu de Almeida Soares; Julg. 23/02/1999; DJU 31/03/1999; Pág. 292) 

Art. 59. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição e de suspensão temporária 

da atividade, bem como a de intervenção administrativa, serão aplicadas mediante 

procedimento administrativo, assegurada ampla defesa, quando o fornecedor reincidir na 

prática das infrações de maior gravidade previstas neste código e na legislação de consumo. 

§ 1° A pena de cassação da concessão será aplicada à concessionária de serviço público, 

quando violar obrigação legal ou contratual. 



§ 2° A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que as circunstâncias de fato 

desaconselharem a cassação de licença, a interdição ou suspensão da atividade. 

§ 3° Pendendo ação judicial na qual se discuta a imposição de penalidade administrativa, não 

haverá reincidência até o trânsito em julgado da sentença. 

Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na 

prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre 

às expensas do infrator. 

§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, freqüência e 

dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz 

de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva. 

§ 2° (Vetado) 

§ 3° (Vetado). 

Julgados 

479. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇAO DE NÃO FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PUBLICIDADE ENGANOSA. 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE. 1. In casu, a demandada/agravante ao 

realizar a propaganda de suas qualidades por meio de afirmações inverídicas, agiu de forma 

absolutamente desleal, não dando margem ao próprio consumidor de questionar a veracidade 

do alardeado, prejudicando, em contrapartida, os demais planos de saúde que operam no 

município de Caruaru/PE. 2. Assim sendo, agiu corretamente o MM juízo a quo ao aplicar a 

regra prevista no § 1º do art. 60 do CDC (Lei nº8078/90). 3. No que tange à autorização para a 

demandante/agravada publicar matéria nos diversos órgãos da imprensa, desmentindo a 

demandada/agravante e, noticiando ser, também fiscalizada e aprovada pela referida ANS, 

verifico que o douto magistrado de primeiro grau extrapolou os limites contidos no pedido da 

exordial, eis que tal pedido não foi formulado pela demandante/agravada. 4. À unanimidade de 

votos, foi dado provimento parcial ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. 

(TJPE; AI 0161388-3; Caruaru; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior; 

Julg. 26/05/2009; DOEPE 05/06/2009) 

480. BANCO DE DADOS. SERASA, SPC E ÓRGÃOS SEMELHANTES. TUTELA PREVENTIVA. 

ADMISSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO DO NOME DA PARTE PARA INCLUSÃO NO ROL DOS MAUS 

PAGADORES. DÍVIDA OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ATO QUE IMPORTARIA EM VIOLAÇÃO 

AO DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 43, |J 2º DO CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

CABIMENTO PARA FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO. DEMANDA DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DA 

REGRA ESPECIAL DO ART. 6º, VIII DO CDC. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. 

CABIMENTO. DOCUMENTOS NECESSIDADE DFE FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 

ART. 60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90. MULTA. FIXADA PARA ASSEGURAR CUMPRIMENTO DE 

LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BANCO DE DADOS. Caso em que cabe ao juiz 

diretamente dar conhecimento aos órgãos de proteção ao crédito da decisão judicial que 

impede a abertura do cadastro negativo ou que suspende os efeitos da negativação do nome do 

autor. Multa afastada. Recurso em parte provido. (TJSP; AI 7268588-0; Ac. 4104580; São Paulo; 

Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Roberto de Santana; Julg. 

16/09/2009; DJESP 20/10/2009) 



 

481. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA DETERMINADA PELO JUIZ. AÇÃO DE COBRANÇA. CADERNETA DE 

POUPANÇA. EXTRATOS DA CONTA QUE NÃO SÃO DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CABÍVEL A 

DETERMINAÇÃO PARA QUE O RÉU EXIBIDA EM JUÍZO TAIS DOCUMENTOS. Desnecessidade de 

apresentação de planilha uma vez que o valor do eventual crédito do poupador poderá ser 

apurado em liquidação de sentença. Necessidade de facilitação da defesa da consumidora. Art. 

60, VIII, do CDC. Recurso provido. (TJSP; AI 7329397-3; Ac. 3694456; São Paulo; Vigésima 

Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Roberto de Santana; Julg. 27/05/2009; 

DJESP 10/07/2009) 

 

482. TUTELA ANTECIPADA. LIMINAR. BANCO DE DADOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. 

SUFICIENTE A DISCUSSÃO JUDICIAL DA DÍVIDA- RECURSO PROVIDO. EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. CABIMENTO. Documentos necessidade de facilitação da 

defesa do consumidor. Art. 60, VIII, da Lei nº 8.078/90. Recurso provido. (TJSP; AI 7347784-4; 

Ac. 3665985; Bariri; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Roberto de 

Santana; Julg. 13/05/2009; DJESP 01/07/2009) 

 

483. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE 

MÚTUO HABITACIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO 

ART. 60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90. VEROSSILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERÍCIA. 1 - Tendo o 

mutuário comprovado o atendimento dos pressupostos no inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.078/90 

(verossimilhança da alegação ou hipossuficiência da parte), assiste-lhe o direito à inversão do 

ônus da prova. 2- "Tendo em vista que o CDC, no art. 6º, VIII, prevê como direito básico do 

consumidor o direito à inversão do ônus da prova no processo quando a alegação for verossímil, 

facilitando assim a defesa dos direitos dos consumidores, e que esta inversão ao nosso juízo é 

ope legis, não ope judicis, não se justifica então a não-inversão do ônus da prova, quando 

comprovada a verossimilhança ou mesmo a hipossuficiência. " (Anotações ao Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90), Forense, 2005). 3 - A inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, VIII, do CDC, não se dá de forma automática, mas a critério do 

magistrado das vias ordinárias - é a chamada inversão judicial do ônus da prova -, hipótese de 

cabimento no caso concreto e devidamente fundamentada pelo magistrado, cumpridos os 

requisitos da verossimilhança ou hipossuficiência. 4 - Precedente. STJ - AGRG no AG 955934 / DF 

- Relator Min. João Otávio de Noronha - DJ 26.05.2008. 5- Agravo de instrumento improvido. 

(TRF 2ª R.; AG 2008.02.01.002645-4; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Frederico 

Gueiros; Julg. 14/07/2008; DJU 29/07/2008; Pág. 125) 

484. EMPRESA DE TELEFONIA. DETALHAMENTO DE CONTA AFERIÇÃO DO USO DE PULSOS 

TELEFÔNICOS. CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR 

AFASTADA. DEVER DA EMPRESA OPERADORA DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS AO 

CONSUMIDOR. 1. A Lei nº 9.099/95 não impede que a parte junte aos autos parecer técnico 

(laudo pericial) previamente realizado ou qualquer outro meio de prova, conforme disposto nos 

artigos 32, 33 e 35 da referida Lei. 2. Para provar a impossibilidade técnica da empresa em 

cumprir a determinação judicial, a recorrente poderia ter juntado aos autos a prova de sua 

alegação, anexando parecer de técnico especializado ou mesmo ter requerido a oitiva, em 

audiência, de técnico na área, o que não o fez. Portanto, a simples alegação de complexidade 

da causa não retira a competência dos juizados especiais para julgamento do caso, haja vista 

que compete ao juiz analisar a conveniência e oportunidade da prova requerida. Preliminar de 

incompetência dos juizados especiais rejeitada. 3. O consumidor usuário de linha telefônica tem 

o direito de saber o que está sendo cobrado em sua conta de telefone, tendo a empresa de 

telefonia, como prestadora de serviços públicos, o dever legal de informar ao consumidor de 



forma clara e adequada os serviços que estão sendo cobrados do usuário na fatura mensal, não 

lhe socorrendo alegação de inexistência de obrigação pelo órgão regulador nesse sentido, nem 

a impossibilidade técnica. Direito garantido nos termos do art. 60, inciso III do CDC. Precedentes 

das turmas recursais. (apelação cível no juizado especial 20040110544813acj DF - Acórdão. 

238574 - Julgamento. 10/02/2006 - Segunda turma recursal dos juizados especiais cíveis e 

criminais do d.f. - Relator. Alfeu machado - DJU. 10/03/2006 - Pág. 188); (apelação cível no 

juizado especial 20050110459796acj DF - Acórdão. 232844 - Julgamento. 25/10/2005 - Primeira 

turma recursal dos juizados especiais cíveis e criminais do d.f. - Relator. Esdras neves - DJU. 

16/12/2005 - Pág. 89) sentença confirmada por seus próprios fundamentos. 4. Nos termos do 

artigo 55 da Lei dos juizados especiais (Lei nº. 9.099/95), condeno a apelante, ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais). 5. Recurso conhecido e improvido, legitimando a lavratura do acórdão nos moldes 

autorizados pelo artigo 46 da Lei nº. 9.099/95. (TJDF; AC 2005.06.1.012685-2; Ac. 281964; 

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Relª Juíza Ana Cantarino; DJU 02/10/2007; 

Pág. 139) 

 

485. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ÓRGÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. MULTA POR PUBLICIDADE ENGANOSA OMISSIVA. INOCORRÊNCIA. CAMPANHAS 

PUBLICITÁRIAS DIVULGANDO CORRETAMENTE O PESO E A METRAGEM DO NOVO PRODUTO. 

AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA AO ADMINISTRADO. 

CONTRAPROPAGANDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO E 

REEXAME IMPROVIDO, CONTRA O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SE O FORNECEDOR 

REALIZA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, CONSTANDO NESSE MATERIAL AS NOVAS MEDIDAS DOS 

SEUS PRODUTOS, QUE NÃO APRESENTAM QUALQUER DISCREPÂNCIA COM SEUS CONTEÚDOS, 

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. Mesmo que houvesse 

propaganda enganosa por omissão, a medida menos gravosa prevista no art. 60, do Código de 

Defesa do Consumidor seria a contrapropaganda, e não a multa, em observância aos princípios 

da proporcionalidade e da tipicidade da infração administrativa. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO 

DE SEGURANÇA. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. 

ADMISSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

Estado é litisconsorte necessário e não assistente litisconsorcial, quando assume a defesa do ato 

impugnado e se torna apto a sofrer as conseqüências da decisão judicial. A Fazenda Pública é 

isenta do pagamento de custas processuais. (TJMS; AC-LEsp 2003.002114-0; Segunda Turma 

Cível; Rel. Des. Horácio Vanderlei Nascimento Pithan; Julg. 16/05/2006; DOEMS 06/06/2006) 

486. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ÓRGÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. MULTA POR PUBLICIDADE ENGANOSA OMISSIVA. INOCORRÊNCIA. CAMPANHAS 

PUBLICITÁRIAS DIVULGANDO NOVOS PRODUTOS, COM PESOS REDUZIDOS. AUSÊNCIA DE 

DETERMINAÇÃO DE MEDIDA MENOS GRAVOSA AO ADMINISTRADO. CONTRAPROPAGANDA. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. RECURSOS IMPROVIDOS, CONTRA O 

PARECER. SE O FORNECEDOR REALIZA CAMPANHA PUBLICITÁRIA, CONSTANDO NESSE 

MATERIAL AS NOVAS MEDIDAS DOS SEUS PRODUTOS, QUE NÃO APRESENTAM QUALQUER 

DISCREPÂNCIA COM OS SEUS CONTEÚDOS, NÃO HÁ FALAR EM PROPAGANDA ENGANOSA POR 

OMISSÃO. Mesmo que houvesse propaganda enganosa por omissão, a medida menos gravosa 

prevista no art. 60, do CDC, seria a contrapropaganda, e não a multa, em observância aos 

princípios da proporcionalidade e da tipicidade da infração administrativa. APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTAS. PEDIDO ÚNICO. LIMITAÇÃO DA SENTENÇA 

À MATÉRIA RECORRIDA. ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. LITISCONSORTE PASSIVO 

NECESSÁRIO. ADMISSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. O Estado é litisconsorte necessário passivo e não assistente litisconsorcial, quando 

assume a defesa do ato impugnado e se torna apto a sofrer as conseqüências da decisão. Se a 



sentença extrapola os limites do pedido, deve ser reformada, apenas para que seja adequada 

ao que as impetrantes formularam. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas 

processuais. (TJMS; AC-LEsp 2003.002210-4; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Horácio Vanderlei 

Nascimento Pithan; Julg. 28/03/2006; DOEMS 12/05/2006) 

 

487. APELAÇÃO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. Determinada a 

realização de perícia contábil, esta não foi efetivada ante a negativa do Apelante em fornecer 

Tal os documentos indispensáveis. Fato deve ser interpretado em desfavor do Apelante, ante a 

regra do art. 60, VIII da Lei nº 8078/90.. Ausência de interesse no tocante à fixação da 

sucumbência, eis que somente a Apelada foi condenada. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRJ; AC 

2006.001.28224; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Samuel Marques; Julg. 

06/07/2006) 

 

488. AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO 

DE INSTRUMENTO INTERPOSTO DE DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROPOSTA POR CORRENTISTA DE INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova que constitui direito básico do 

consumidor. Inteligência do artigo 60, inciso VIII da Lei nº 8.078/90. Manifesta improcedência. 

Desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 2006.002.02803; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Ana 

Maria Oliveira; Julg. 11/04/2006) 

 

489. DIREITO CONSUMERISTA. CONTRATO DE MÚTUO. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. 

ANATOCISMO. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

Consumidor hipossuficiente e existência de verossimilhança na sua alegação, segundo as regras 

da experiência comum (CDC, art. 60, VIII). Cassação da sentença para que seja realizada a 

perícia contábil pela Instituição de crédito. Provimento do recurso para cassar a sentença. (TJRJ; 

AC 2006.001.09482; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi; Julg. 04/04/2006) 

 

 

490. DEMANDA REPARATÓRIA. RETIRADA DE APARELHO DENOMINADO CARRIER, SOB ALEGAÇÃO 

DE FUNCIONAMENTO DEFEITUOSO DA LINHA TELEFÔNICA, BEM COMO DE VIOLAÇÃO DE 

COMUNICAÇÃO, E INSTALAÇÃO DE MEDIDOR PARA PRECISAR OS PULSOS EXCEDENTES À 

FRANQUIA MÍNIMA. MEDIDOR DE PULSOS EXCEDENTES. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO 

DA TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 70, X, DO 

DECRETO Nº 4.733/03. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. "Com fundamento no art. 50, 

XXXII, da Lei Maior e art. 60, III, do Código de Defesa do Consumidor, somente a partir de 10 de 

janeiro de 2006, a empresa de telefonia fixa estará obrigada a instalar aparelho medidor de 

pulsos telefônicos, discriminando nas faturas o número chamado, a duração, o valor, a data e a 

hora de cada chamada, vencido o Des. Fabrício B. Filho. Rio, 07/11/2005, Órgão Especial do 

Tribunal de Justiça. " Aparelho CARRIER. A empresa não se desincumbiu do ônus probatório 

quanto à existência do equipamento assim como da ausência de nexo de causalidade entre sua 

instalação e os danos alegados pela autora, ora apelada. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; 

AC 2005.001.35672; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Nagib Slaibi; Julg. 07/03/2006) 

 

491. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEF. SFH. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 

60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90 (CDC). DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. I- A inversão do ônus 

da prova não se confunde com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais; II- De 

acordo com o art. 33 do CPC, incumbe ao Autor o adiantamento da despesa decorrente da 

perícia, quando estar for requerida de oficio pelo Juízo; III- Recurso não provido. (TRF 2ª R.; AG 

2003.02.01.010889-8; Quarta Turma; Rel. Juiz Arnaldo Lima; DJU 30/01/2004; Pág. 304) 



 

492. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEF. SFH. MOMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. ART. 60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90. I- O art. 6º, VIII do CODECON foi silente quanto ao 

momento de aplicação da inversão do ônus da prova, ficando ao arbítrio do magistrado a 

definição, baseando-se nas regras ordinárias da experiência. II- Não se afigura nenhuma 

ilegalidade no ato impugnado, já que inexiste previsão legal em contrário. III- As decisões 

motivadoras de agravo de instrumento, proferidas por Juiz singular, devem, em princípio, ser 

prestigiadas. Sua suspensão só deve ocorrer quando houver abuso de poder ou manifesta 

ilegalidade. O poder geral de cautela, de que dispõe o juiz, nasce dos conceitos abertos 

facultados pelo legislador ao delimitar os pressupostos de tais medidas, os quais fixam o campo 

de atuação do magistrado, que por estar mais próximo dos fatos e das partes, tem condições de 

apreciar melhor o contexto geral trazido a seu conhecimento, decidindo de acordo com a sua 

concepção, observada a persuasão racional. IV- Recurso não provido. (TRF 2ª R.; AG 

2001.02.01.015523-5; Quarta Turma; Rel. Juiz Arnaldo Lima; DJU 08/10/2003; Pág. 101) 

 

493. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CEF. SFH. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 

60, VIII, DA LEI Nº 8.078/90 (CDC). DEPÓSITO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. I- A inversão do ônus 

da prova não se confunde com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais; II- De 

acordo com o art. 33 do CPC, incumbe ao Autor o adiantamento da despesa decorrente da 

perícia, quando estar for requerida de oficio pelo Juízo; III- Recurso provido. (TRF 2ª R.; AG 

2001.02.01.040787-0; Quarta Turma; Rel. Juiz Arnaldo Lima; DJU 08/09/2003; Pág. 68) 

 

494. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PREVI. AUTORES 

RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. Autores residentes em outros estados do território nacional 

- Extinção do feito. São incompetentes os juízos cíveis desta capital para processar e juigar 

demandas em relação a autores não domiciliados no Distrito Federal. Hipótese em que o feito 

deve prosseguir apenas quanto aos requerentes aqui residentes, por aplicação das disposições 

do art. 60, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 100, IV, "d", do CPC, 

extinguindo-se, via de conseqüência, o feito, sem julgamento de mérito quanto aos demais 

(aqui não domiciliados), posto se tratar de um único processo para todos os autores, situação 

que não admite se decline da competência para outro foro. (TJDF; AGI 20020020069756; Ac. 

170994; DF; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Vasquez Cruxên; Julg. 17/02/2003; DJU 23/04/2003; 

Pág. 46) 

 

495. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. CDC. APLICAÇÃO AS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE (ART. 60, VIII DA LEI Nº 8.078/90). CRITÉRIO DO 

JUIZ. 1 - A ação revisional deve vir instruída com os documentos indispensáveis para o deslinde 

da pretensão não sendo o meio próprio para compelir a parte contraria a apresentar 

documentos que se encontrem em suas maos. 2 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078/90) as instituições financeiras, sendo somente possível a inversão do ônus 

probante (art. 60, VIII, do CDC), quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando 

for a parte hipossuficiente. Recurso conhecido e improvido. (TJGO; AC 71170-8/188; 

Proc.200301339222; Goiânia; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilberto Marques Filho; Julg. 

14/10/2003; DJGO 04/11/2003) 

 

496. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. CARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO 

MAIS PROCEDÊ-LA, SOB PENA DE MULTA. 1. Ostenta-se enganosa a publicidade que, em página 

inteira de jornal, na parte superior, supermercado lista produtos e preços e, na inferior, com 

destaque, anuncia garantia total extra, seguida de texto com destaque ainda maior, dizendo 



que a pessoa ganha grátis o produto se encontrá-lo com preço mais baixo junto a concorrente 

do que o praticado pelo anunciante, como tal entendido (preço praticado) aquele do jornal, e 

não o da loja sujeito a manipulação instantânea para frustrar o direito do consumidor. De outra 

parte, não há falar em obrigação de pagar apenas a diferença entre o preço do anunciante 

(maior) e o do concorrente (menor), invocando texto que, embora na mesma publicidade, revela 

promoção diversa. Na realidade, face à clareza da mensagem no sentido de ganhar grátis o 

produto, o anunciante fez um desafio a todas as pessoas, sob promessa de recompensa, 

prevista inclusive na legislação civil comum (CC/1916, art. 1.512; CC/2002, art. 854), qual seja a 

prestação de um serviço consistente em encontrar um produto, integrante de uma lista, com 

preço mais baixo na rede de concorrentes. Para fazer jus ao produto, não era preciso comprá-lo. 

Bastava encontrá-lo com menor preço na rede de concorrentes. Desde o momento em que 

pessoas fizeram a pesquisa e encontraram produtos com menor preço e o anunciante negou-se 

à entrega grátis a pretexto de apenas cobrir a diferença a quem comprasse, e o preço praticado 

para fins de parâmetro não ser aquele publicado no jornal, e sim o da loja sujeito a 

prestidigitação, restou evidenciada, pelo suficiente potencial de enganosidade, tratar-se de 

publicidade enganosa. Se a Lei prevê, em tal caso, a contrapropaganda, sanção mais severa, 

nada obsta que o pedido se limite a um minus, impondo-se a obrigação de não veicular a 

publicidade, sob pena de multa. Exegese dos arts. 37, § 1º, 56, XII, e 60, do CDC; e art. 30 do 

CDC, art. 1.512 do CC/1916 e art. 854 do CC/2002. 2. Apelação provida. (TJRS; AC 70003821626; 

Porto Alegre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Irineu Mariani; Julg. 05/11/2003) 

TÍTULO II  

Das Infrações Penais 

Art. 61. Constituem crimes contra as relações de consumo previstas neste código, sem 

prejuízo do disposto no Código Penal e leis especiais, as condutas tipificadas nos artigos 

seguintes. 

Julgados 

497. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO, ART. 61 DA LEI Nº 8.078/90 E 

ART. 4º, ALÍNEA A, DA LEI Nº 1.521/51. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA 

PRETENSÃO PUNITIVA DOS DEMAIS DELITOS. Competência do juizado especial. Rejeição. 

Cerceamento de defesa acerca dos documentos juntados em alegações finais pela acusação. 

Não-ocorrência. Concurso de crimes -juntada de documentos. Alegação de que a defesa não foi 

intimada. Nulidade afastada. Documentos não utilizados para efeito da condenação. 

Adequação dos fatos narrados na denúncia. Emendatio libelli. Rejeição. (TJMS; ACr 

2005.002650-4; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Stephanini; Julg. 20/07/2005; DOEMS 

17/08/2005) 

Art. 62. (Vetado). 

Art. 63. Omitir dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas embalagens, nos invólucros, recipientes ou 

publicidade: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

§ 1° Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de alertar, mediante recomendações escritas ostensivas, sobre a periculosidade do serviço a ser 

prestado. 



§ 2° Se o crime é culposo: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Julgados 

498. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COTAS 

CONDOMINIAIS. MORA DO CONDÔMINO. INCONSTITUCIONALIDADE DO LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL PREVISTO NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 63 DA LEI Nº 4.591/64. 

INCONSISTÊNCIA. Vedação de levar o imóvel à praça pelo saldo devedor consoante dispõe o 

parágrafo segundo do art. 63 da Lei nº 4.591/64. Impossibilidade. Violação ao artigo 63 do 

Código de Defesa do Consumidor. Não-caracterizado. Decisão mantida. Recurso improvido. 

(TJMS; AC-Or 1000.071115-1; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran; Julg. 

18/06/2002; DJMS 27/06/2002) 

 

499. APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Construção de prédio de apartamentos regida 

pela Lei nº 4.591/64. Construção a preço real ou a preço de custo. Inadimplemento. Leilão. 

Pedido de restituição dos valores pagos. Aplicação do artigo 63, §4º da supramencionada Lei. 

Direito a restituição com as deduções legais. Não caracterização de relação de consumo. 

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ilegitimidade passiva da construtora. 

Recurso parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0110469-4; Ac. 7957; Maringá; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Bonejos Demchuk; DJPR 04/02/2002) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJPR; ApCiv 0110469-4; Ac. 7957; Maringá; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Bonejos Demchuk; DJPR 04/02/2002) - Decisão: A Câmara por 

unanimidade de votos dá provimento parcial ao recurso. Ementa: DECISÃO: ACORDAM 

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Paraná, a unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE 

APARTAMENTOS REGIDA PELA LEI Nº 4.591/64 - CONSTRUÇÃO A PREÇO REAL OU A 

PREÇO DE CUSTO - INADIMPLEMENTO - LEILÃO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS 

VALORES PAGOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 63, §4º DA SUPRAMENCIONADA LEI - 

DIREITO A RESTITUIÇÃO COM AS DEDUÇÕES LEGAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

- ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.Acórdão: APELAÇÃO CÍVEL Nº 110.469-4, DE MARINGÁ - 5ª VARA CÍVEL. 

APELANTE:JOSÉ DAURI BARRIM. - APELADOS:VERDE CIDADE CONSTRUTORA LTDA. E 

OUTRO.RELATOR:DES. BONEJOS DEMCHUK. - APELAÇÃO CÍVEL ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO DE APARTAMENTOS REGIDA PELA LEI Nº 

4.591/64 CONSTRUÇÃO A PREÇO REAL OU A PREÇO DE CUSTO INADIMPLEMENTO 

LEILÃO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APLICAÇÃO DO ARTIGO 63, §4º 

DA SUPRAMENCIONADA LEI DIREITO A RESTITUIÇÃO COM AS DEDUÇÕES LEGAIS - NÃO 

CARACTERIZAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, de 

APELAÇÃO CÍVEL nº 110.469-4, de Maringá - 5ª Vara Cível, em que é apelante JOSÉ 

DAURI BARRIM e apelados VERDE CIDADE CONSTRUTORA LTDA e outro. Trata-se de 

Ordinária de Cobrança, manejada por José Dauri Barrim em face de Verde Cidade 

Construtora Ltda e Condomínio Residencial Pamplona, visando a cobrança da 

importância de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais reais), referente aos 



valores pagos a título de prestação para construção de um edifício, no qual o autor 

teria direito a uma de suas frações ideais, construído na forma de condomínio fechado 

ou a preço de custo. Embasa sua postulação no Código de Defesa do Consumidor, 

pugnando pela procedência do pedido. Contestando os termos da inicial, os 

requeridos, argúem, preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam da 

construtora, por entender que a incorporadora somente está organizando e 

promovendo a administração do empreendimento; no mérito, destacam que o 

empreendimento é regido pela Lei nº 4.591/64, e no caso de inadimplemento de um 

dos condôminos, existe a previsão legal encartada no artigo 63 da mencionada lei, que 

a fração ideal que lhe cabia, irá a leilão, a fim de não comprometer o andamento da 

obra e a manutenção do condomínio; defende a não aplicação do Código do 

Consumidor a espécie, por não tratar-se de relação de consumo, e declara que com o 

leilão do apartamento do autor foram arrecadados pouco mais de sete mil reais, e 

considerando os débitos que este possuía com o condomínio, mais as despesas com o 

leilão, nada sobrou a ser ressarcido ao requerente. Ao final, pregam a improcedência 

da ação. Em sentença acostada às fls.114/123 do caderno processual, a MMª. Juiza 

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da requerida Verde Cidade 

Construtora Ltda, para o fim de excluí-la da lide, julgando extinto o processo, sem 

julgamento de mérito, em relação a esta, nos termos do artigo 267, VI do CPC; e no 

mérito, julgou improcedente a pretensão do autor em face do Condomínio Residencial 

Pamplona, e conseqüentemente, julgando extinto o feito, com julgamento do mérito, a 

teor do artigo 269, I do CPC. Inconformado com a prestação jurisdicional, recorreu José 

Dauri Barrim, a esta Corte de Justiça, visando a reapreciação da matéria, defendendo 

inicialmente a legitimidade passiva da construtora, haja vista ser responsável pela 

construção da obra, tendo participação em percentual de 15% sobre o custo do 

empreendimento, no mérito, repisa a tese apresentada em sede de contestação. 

Contra-arrazoando o recurso, as requeridas, defendem a manutenção do decisum 

objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o relatório. VOTO. Depreende-

se da leitura do caderno processual, que o autor formou em comunhão com terceiros, 

um condomínio para construção de um prédio de apartamentos, onde cada condômino 

após a conclusão da obra teria direito a uma fração ideal, condomínio este regido pela 

Lei nº 4.591/64, também conhecido como sistema de preço de custo. Cabendo 

ressaltar que no referido sistema, a obra pertence aos próprios condôminos, onde 

contratam uma empreiteira para administrar e tocar a obra. Nada mais é que uma 

avença, onde todos os componentes se comprometem a cumprir sua parte no 

empreendimento, pagando as prestações, até a conclusão da obra, sendo a 

construtora mera prestadora de serviços. No mesmo norte, inexiste qualquer relação 

de consumo entre o condômino e o condomínio, ou destes com relação à construtora 

contratada para edificar o prédio. Nos casos de inadimplemento de um dos 

participantes, a Lei nº 4.591/64, determina em seu artigo 63, §3º, que se promova o 

leilão da unidade pertencente ao inadimplente, obedecidas as formalidades legais para 

o ato, sendo alienado o bem inicialmente pelo valor da dívida e, depois, por qualquer 

valor. Na presente hipótese o arrematante foi o próprio condomínio, a mingua de 

outros interessados na aquisição da quota-parte pertencente ao autor, assumindo a 

responsabilidade pelos futuros pagamentos, recebendo a obra no estado em que se 

encontrava, porém, com parte de seu valor já saudado pelo proprietário originário. A 

Legislação supracitada em seu artigo 63, §4º, prevê que do preço que for apurado no 

leilão, serão deduzidas as quantias em débito, todas as despesas ocorrida, inclusive 

honorários de advogado e anúncios, e mais 5% (cinco por cento) a título de comissão e 

10% (dez por cento) de multa compensatória, que reverterão em benefício do 



condomínio de todos os contratantes, com exceção do faltoso, ao qual será entregue o 

saldo, se houver. Diante de tal legislação, não se pode indeferir o pleito de restituição 

dos valores pagos, sob pena de se avalizar um enriquecimento sem causa de parte do 

condomínio, pois considerando que este recebeu a unidade autônoma com parte 

substancial já quitada pelo autor, deve restituir a este, o quanto pagou, deduzidas as 

verbas decorrentes do inadimplemento. Este Tribunal, em reiteradas ocasiões já se 

pronunciou desta forma quanto ao tema, senão vejamos: APELAÇÃO AÇÃO DE 

COBRANÇA CONDOMÍNIO DE CONSTRUÇÃO INADIMPLÊNCIA MORA FRAÇÃO IDEAL 

LEILÃO ADJUDICAÇÃO COBRANÇA DE VALORES NÃO DEVOLVIDOS APLICAÇÃO DA LEI 

Nº 4.591/64. - PROVIMENTO PARCIAL. A relação que se estabelece entre condôminos 

que se reúnem para construção de um edifício por administração própria ou a preço de 

custo não se configura como de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do 

Consumidor. Se um dos condôminos desiste do empreendimento, transferindo seus 

direitos para o condomínio, deve, este, devolver-lhe as prestações pagas, descontadas 

as despesas feitas com a adjudicação (AP. Cível 88.519-0, 1ª C.C., rel. Des. Vidal 

Coelho, j. 13/06/2.000) Desta maneira, impõe-se o provimento parcial do recurso, a 

fim de condenar o condomínio a restituir ao autor o valor das parcelas pagas, 

devidamente corrigidas a partir dos pagamentos, deduzidas as verbas decorrentes do 

inadimplemento, de acordo com o disposto no artigo 63, §4º da Lei nº 4.591/64. Ante 

o exposto, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a unanimidade de votos, em dar provimento 

parcial ao recurso. Participaram do julgamento e acom-panharam o voto do Senhor 

Relator, os Exmos. Desembargadores Antônio Gomes da Silva, Presidente e Ivan 

Bortoleto. Curitiba, 04 de dezembro de 2001. DES. BONEJOS DEMCHUK - Relator. 

Art. 64. Deixar de comunicar à autoridade competente e aos consumidores a nocividade ou 

periculosidade de produtos cujo conhecimento seja posterior à sua colocação no mercado: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa. 

Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas quem deixar de retirar do mercado, 

imediatamente quando determinado pela autoridade competente, os produtos nocivos ou 

perigosos, na forma deste artigo. 

Julgados 

500. TUTELA ANTECIPADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA AJUIZADA 

POR TITULAR DE CONTA POUPANÇA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Liminar concedida 

determinando a apresentação dos extratos, sob pena de muita diária de R$ 500,00. Hipótese 

em que tais documentos encontram-se em poder do banco. Viabilidade, ainda, da imposição de 

multa diária no caso de descumprimento. Arís. 644 e 461 do CPC e 64, §§3ºe4º do CDC. Recurso 

improvido. ". (TJSP; AI 7226067-6; Ac. 2659896; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. J. B. Franco de Godoi; Julg. 04/06/2008; DJESP 03/07/2008). 

 

a. Integra do Acórdão: "TUTELA ANTECIPADA - Exibição de documentos - Ação de 

cobrança – Demanda ajuizada por titular de conta poupança contra a instituição 

financeira – Liminar concedida determinando a apresentação dos extratos, sob pena 

de muita diária de R$ 500,00 - Hipótese em que tais documentos encontram-se em 

poder do banco - Viabilidade, ainda, da imposição de multa diária no caso de 

descumprimento - arís. 644 e 461 do CPC e 64, §§3°e4° do CDC - Recurso improvido." 



Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 7.226.067-

6, da Comarca de SÃO PAULO, sendo agravante BANCO BRADESCO S/A e agravada 

ANA BAUERLE DIAS. ACORDAM, em Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça, por votação unânime, negar provimento ao recurso. 1) Insurge-se o 

banco-agravante contra r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança movida 

pela agravada, na qual o MM. Juiz "a quo" concedeu tutela antecipada para 

determinar a apresentação dos extratos de movimentação de conta poupança, sob 

pena de multa diária. Alega, em síntese, que: falta à agravada o necessário interesse 

de agir, uma vez que lhe foram enviados, mensalmente, uma via dos extratos 

requeridos; não se recusou a fornecer qualquer documento, que deveriam ter sido 

solicitados primeiramente pela via administrativa, com o devido pagamento das tarifas 

relativas à emissão dos mesmos; a cobrança das tarifas é autorizada pelo Banco 

Central, através da Resolução n° 2 303/96; não está obrigado a manter os extratos por 

período superior a 5 anos após o encerramento da conta, conforme Resolução n° 2 

078/94 e Resolução n° 2 025/93, do Banco Central; com a fixação de multa, está sendo 

duplamente penalizado, pois o art. 359 do Código de Processo Civil prevê que, na falta 

da exibição de documentos ou falta de defesa via declaração, serão admitidos como 

verdadeiros os fatos contra si imputados; não estão presentes os pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam "periculum in mora" e 

"fumus boni iuris". Aduz, ainda, que a liminar concedida tem caráter satisfativo, 

impedindo sua ampla defesa, já que o obriga a atender o pleito da agravada "ab 

initio". Efetuou-se o preparo. Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso. O banco-

agravante interpôs agravo às fls. 47/60. O MM. Juiz "a quo" prestou as informações 

requisitadas. Não houve resposta. É o breve relatório. - 2) Não merece acolhimento o 

recurso. O banco-agravante insurge-se contra decisão em primeira instância que 

concedeu tutela antecipada para determinar a exibição de extratos da conta poupança 

da agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).. A 

tutela requerida e deferida em primeira instância não é a cautelar, mas a injuncional, 

genuinamente preventiva. LUIZ GUILHERME MARINONI preleciona que: "A tutela, além 

de inibitória, tem caráter antecipatório, já que ordena ao réu não fazer aquilo que 

somente a sentença final poderá demonstrar ser ilegítimo fazer" (A TUTELA 

ANTECIPATÓRIA NAS AÇÕES DECLARATORIAS E CONSTITUTIVAS "in" ASPECTOS 

POLÊMICOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - págs. 279 e segs. - RT - 1 997 - São Paulo).. 

É concedida com base em cognição sumária da ilegitimidade do ato possível de ser 

praticado pelo réu. Não se trata, como bem acentua o processualista paranaense, de 

assegurar ao autor o exercício de um direito no futuro, mas sim de torná-lo viável 

desde logo. E, como bem acentua HEGEL, em sua FENOMENOLOGIA DO ESPÍRITO, a 

verossimilhança nada tem com a certeza, pois perante esta aquela é um nada, mas a 

lei não exige a certeza nem sua prova inequívoca, pois caso contrário o feito estaria em 

termos para ser julgado. Cumpre salientar que os extratos requeridos são 

indispensáveis para a apuração dos valores referentes à correção monetária da conta 

poupança mantida pela agravada no banco-agravante, relativos aos expurgos 

inflacionários no período dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II. Ainda, tais 

documentos encontram-se em poder do banco, seja porque foram por ele produzidos, 

seja pelo fato do mesmo ser agente do Sistema Financeiro Nacional. Despiciendo 

busque antes na esfera administrativa o pretendido. Ademais, inafastável, que as 

normas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor aplicam-se ao caso "sub 

iudice" (art. 3o, § 2o). A 4a Câmara do extinto 1o Tribunal de Alçada Civil já consolidou 

entendimento pela existência de relação de consumo entre o banco e o correntista, 

adequando-a aos arts. 2o e 3º do CDC (Apel. 973.466-9 - Rei. Des. FRANCO DE GODÓI - 



j . 15.06.05). Quanto à imposição de multa diária para assegurar o fiei cumprimento da 

determinação judicial, esta se encontra em consonância com a legislação pátria que a 

admite expressamente, inclusive de ofício. Os arts. 644 e 461 do Código Processo Civil 

prevêem a possibilidade de imposição de multa diária para o caso de descumprimento 

da determinação legal quando esta representar uma obrigação de fazer e não-fazer. 

Trata-se de verdadeira "astreinte", instituto originário do Direito francês que 

representa uma "coerção para reduzir ou anular a rebeldia do devedor, medida 

acessória, condicional, cominatóna, reversível, que não se confunde com o pagamento 

do dano decorrente da mora" (MÁRIO MOACIR PORTO - "'ASTREINTE' - SANÇÃO 

PECUNIÁRIA" - in REVISTA FORENSE - vol. 227 - pág. 387/390 - FORENSE -julh./set. de 1 

969). "In casu", a determinação para apresentação de documentos pelo banco 

representa verdadeira obrigação de fazer possibilitando a imposição da multa 

conforme determinado pela decisão agravada. A decisão também tem fundamento no 

fato de a relação estabelecida entre as partes caracterizar-se como de consumo e, 

portanto, a ela se aplicarem as normas do Código de Defesa do Consumidor. E, o art. 

84, §§ 3o e 4o, desta lei prevê a possibilidade de o Juiz de ofício aplicar multa diária ao 

réu pelo descumprimento da determinação. A C. Quarta Câmara do extinto Primeiro 

Tribunal de Alçada Civil admitia esta possibilidade, principalmente nos casos em que 

caracterizada a relação de consumo: "BANCO DE DADOS - SPC - Contrato – Cartão de 

crédito - Negativação dos nomes dos requerentes - Descabímento - Necessidade de 

comunicação prévia e por escrito na hipótese de existência de saldo devedor destes, e 

por montante legítimo (CODECON, art. 43, § 2o) - Determinação do cancelamento da 

restrição no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, no 

caso de descumprimento - Ação de revisão contratual procedente - Recurso provido." 

(Apel. Sum. 1.117.900-8 - Rei. Des. OSÉAS DAVI VIANA - j . 04.02.03) Presentes os 

requisitos para a concessão da liminar, esta deve ser mantida com a cominação da 

multa diária, no valor fixado (quinhentos reais). Nega-se pois provimento ao recurso, 

restando prejudicada a análise do agravo regimental de fls. 47/60. Presidiu o 

julgamento com voto o Desembargador J.B.FRANCO DE GODÓI e dele participaram os 

Desembargadores OSÉAS DAVI VIANA e RIZZATTO NUNES. São Paulo, 04 de junho de 2 

008.  

 

Art. 65. Executar serviço de alto grau de periculosidade, contrariando determinação de 

autoridade competente: Pena Detenção de seis meses a dois anos e multa. Parágrafo único. 

As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à lesão corporal e à 

morte.  

Julgados 

501. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPRESCRITIBIL IDADE DAS 

NUL IDADES DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS E DE 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA QUE SÂO MESMO INDEVIDOS E ILEGAIS. TAXA DE JUROS 

REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SÃO LIMITADOS A 12% AO ANO, MAS, DEVEM SER COBRADAS AS 

TAXAS CONTRATADAS SOMENTE ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO. MULTA MORATÓRIA QUE 

É LIMITADA A 2% (§ 12, ART. 52, DO CDC). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO EM 

EXCESSO, CONTUDO, QUE É MESMO INDEVIDO, POR FALTA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR. 

DANO MORAL REALMENTE INEXISTENTE, POIS CONCEDIDA A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA 

PARA OBSTAR PUBLICIDADE DO NOME DA AUTORA PELA SERASA, O QUE PERDUROU POR 

FORÇA DO EFEITO SUSPENSIVO DO APELO. Após o vencimento dos contratos, só cabe correção 



monetária pelos índices da tabela prática dos débitos judiciais editada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, mais juros de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação até 

11/01/2003 (art. 1.062, do Código Civil de 1916) e de 1% ao mês, a partir de 12/01/2003 (art. 

406 do Código Civil em vigor), além de multa moratória, se contratada. Liquidação por 

arbitramento, cabendo ao banco o ônus jurídico e financeiro de sua produção (artigo 65, VIII, do 

CDC). Apelo do banco desprovido e provido em parte o recurso da autora, nos termos supra. 

(TJSP; APL 1254589-2; Ac. 2607737; Andradina; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Rizzatto Nunes; Julg. 07/05/2008; DJESP 30/05/2008) 

 

a. Integra do Acórdão: CONTRATO BANCÁRIO - AÇÃO REVISIONAL - Incidência do CDC - 

Imprescritibil idade das nul idades das cláusulas contratuais - Cobrança de juros 

capitalizados e de comissão de permanência que sâo mesmo indevidos e ilegais - Taxa 

de juros remuneratórios que não são limitados a 12% ao ano, mas, devem ser cobradas 

as taxas contratadas somente até o vencimento do contrato - Multa moratória que é 

limitada a 2% (§ 12, art. 52, do CDC) - Devolução em dobro do valor cobrado em 

excesso, contudo, que é mesmo indevido, por falta de prova da má-fé do credor - Dano 

moral realmente inexistente, pois concedida a tutela antecipada pleiteada para obstar 

publicidade do nome da autora pela Serasa, o que perdurou por força do efeito 

suspensivo do apelo - Após o vencimento dos contratos, só cabe correção monetária 

pelos índices da tabela prática dos débitos judiciais editada pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça de São Paulo, mais juros de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação 

até 11/01/2003 (art. 1.062, do Código Civil de 1916) e de 1% ao mês, a partir de 

12/01/2003 (art. 406 do Código Civil em vigor), além de multa moratória, se 

contratada – Liquidação por arbitramento, cabendo ao banco o ônus jurídico e 

financeiro de sua produção (artigo 65, VIII, do CDC) - Apelo do banco desprovido e 

provido em parte o recurso da autora, nos termos supra. Vistos, relatados e discutidos 

estes autos de APELAÇÃO N- 1.254.589-2, da Comarca de ANDRADINA, sendo 

apelantes CLASSICU'S CALÇADOS LTDA ME e BANCO DO BRASIL S/A e apelados OS 

MESMOS. ACORDAM, em 23â Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, por 

votação unânime, negar provimento ao recurso do banco e dar parcial provimento ao 

apelo da autora. Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r. 

sentença de fls. 292/298, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente 

ação revisional de contrato bancário c/c repetição do indébito e indenização por 

perdas e danos, com pedido de tutela antecipada. Apela a autora (fls. 306/313), 

pugnando pela anulação da r. sentença a quo, diante do cerceamento ao seu direito de 

defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção da prova técnico 

pericial requerida. Por sua vez, apela adesivamente o banco réu (331/335), 

pretendendo que a r. sentença a quo seja reformada para o fim de ser mantida a 

cláusula relativa a comissão de permanência. Os recursos forma preparados (fls. 314 e 

337) e contra arrazoados (fls. 317/330 e 340/345). É o relatório. Classicu's Calçados 

Ltda ME ajuizou ação ordinária contra o Banco do Brasil S/A alegando que as partes 

firmaram contrato de abertura de crédito em conta corrente denominado BB Giro 

Rápido, sendo posteriormente celebrados dois novos contratos da mesma natureza, 

com a cobrança de juros acima de 10% ao mês, capitalizados diariamente, com 

infração ao Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Usura, cobrança indevida de 

comissão de permanência com correção monetária, sendo vedada a cobrança de juros 

em patamar superior a 12% ao ano, em termos reais, e que o réu obteve vantagem 

indevida em prejuízo do autor, pois sua margem de lucro foi superior a 20%, ocorrendo 

o instituto da lesão. Pretende o recebimento do valor pago indevidamente, nos termos 

da Lei Civil, bem como das perdas e danos havidos, inclusive os de ordem moral, e 



demais elementos de fls. 292/293. A ação foi julgada procedente em parte. Como bem 

asseverou o MM. Juiz a quo, a relação em debate é de consumo, por expressa 

disposição da Lei n° 8.078/90, em vigor desde 11/03/91, confirmada pela Súmula de n° 

297, do Eg. STF, e pela decisão da ADIN n- 2591-1, do Eg. STF. E, como tal, todas as 

cláusulas contratuais estão sujeitas à análise de ofício e suas nulidades são 

imprescritíveis, conforme dispõe o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, não 

podendo, prevalecer, portanto, os princípios do pacta sunt servanda, como quer o 

banco réu. O cerceamento de defesa alegado pela autora de fato ocorreu, pois a 

realização da prova pericial é mesmo necessária. Todavia, tal vício processual é ora 

expurgado, com a solução que se dará a seguir. Andou bem a r. sentença a quo, na 

parte em que reconheceu que a capitalização de juros é prática vedada nos contratos 

em causa, na medida em que dispõem os artigos 49 e 11 do Decreto nQ 22.626/33 e a 

Súmula 121 do Eg. Supremo Tribunal Federal, que não foi revogada pela Súmula 596 

da mesma Corte, pois que cuidam de coisas diversas. Esta se reporta ao artigo 1º do 

citado Decreto, que regula o limite da taxa de juros para os bancos e que resultou 

derrogado pelo artigo 4º, IX, da Lei n9 4.595 de 31/12/64. E aquela diz respeito ao já 

referido artigo 4º, do mesmo Decreto, que cuida do anatocismo, estando de pé o 

referido artigo também com relação às instituições financeiras, salvo nos casos 

específicos de leis expressas, autorizando a capitalização destes nos períodos 

mencionados, como é o caso do Decreto-Lei n9 167, de 14/02/67, artigo 59, na cédula 

de crédito rural, e do Decreto-Lei nº 413, de 09/01/69, que regula os títulos de crédito 

comerciais e industriais (art. 59), aqui por força do artigo 5º da Lei n9 6.840, de 

3/11/80, que a autoriza semestralmente (Súmula 93 do E. STJ). Também decidiu 

acertadamente o Magistrado a quo, quando reconheceu a ilegalidade da cobrança da 

comissão de permanência, vez que o percentual desse encargo é fixado a critério 

exclusivo do credor, daí porque tal disposição é nula (art. 51, X da Lei n9 8.078/90 e 

JTACSP-LEX 177/162 e 157/60; RT 744/385 e 753/256, além de inúmeras decisões 

desta C. Quarta Câmara). A respeito desse assunto, lembra SÉRGIO SHIMURA: "Cobra-

se a chamada 'comissão de permanência' porque o banco credor está esperando que o 

mutuário lhe pague. Ora, pelo passar do tempo, tem ele a seu favor a correção 

monetária plena, juros e multa. Pela permanência do dinheiro com o cliente, sem paga 

do título correspondente, já se estipularam verbas a que correspondem causas 

econômicas reais: multa e juros. Contra a inflação já há a correção monetária. Então, o 

que se denominou 'comissão de permanência' não tem causa." Embora não ocorra a 

limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano, isso não quer dizer que o 

banco possa praticar a cobrança de juros flutuantes (à taxa que esteja sendo praticada 

pelo mercado). Logo, o banco réu só pode exigir da autora, até as datas dos 

vencimentos dos contratos, as taxas de juros nos percentuais ajustados, exatamente 

como decidiu o r. decisum. E não podia mesmo ser atendido o pedido da autora de 

condenação do banco em devolver em dobro o que lhe cobrou em excesso, pois, como 

vem entendendo esta C. Câmara, para haver condenação em dobro é preciso haver 

prova da má-fé do credor, o que, in casu, não se verificou. Do mesmo modo, não há 

que se falar em dano moral, pois colocada a dívida em discussão, dois meses após a 

anotação (fls. 70), com o ajuizamento desta ação, foi concedida a tutela antecipada 

requerida, conforme se vê às fls. 143 e 223, que perdurou até o julgamento deste 

recurso em razão do duplo efeito com o qual foi recebido este recurso (fls. 316) e 

deverá perdurar até o julgamento final da demanda. É que esta Col. 23ã Câmara já 

consolidou seu entendimento no sentido de ser realmente indevida a permanência da 

restrição negativa nos serviços de proteção ao crédito, enquanto pendente de 

julgamento ação judicial em que o devedor contesta a legalidade da dívida anotada, 



como no caso dos autos, legitimando a antecipação da tutela, inclusive como forma de 

garantir a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais ao consumidor, direito 

básico decorrente da regra do artigo 6e, VI, do Código de Defesa do Consumidor. 

Posição, aliás, que encontra eco na jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça: 

"Consumidor - Inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito - Montante 

da dívida objeto de controvérsia em juízo - Inadmissibilidade. Constitui 

constrangimento e ameaça vedados pela Lei 8.078/90, o registro do nome do 

consumidor em cadastros de proteção ao crédito, quando o montante da dívida é 

objeto de discussão em juízo. Recurso especial conhecido e providd' (REsp. 170.281, 

Rei. Ministro Barros Monteiro, A- Turma, j. 24.06.98). Entretanto, a r. sentença a quo 

deve ser reformada e ampliada, nos seguintes pontos: Após o vencimento das avenças, 

o saldo devedor apurado não deve ser corrigido pelo IPC, como constou do r. decisum, 

mas sim pelos índices da tabela prática dos débitos judiciais editada pelo Eg. Tribunal 

de Justiça de São Paulo, acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, desde a citação 

até 11/01/2003 (art. 1.062, do Código Civil de 1916) e de 1% ao mês, a partir de 

12/01/2003 (art. 406 do Código Civil em vigor). Anote-se, também, que a multa 

moratória somente poderá ser exigida da autora se tiver sido contratada, por uma 

única vez e no percentual de 2% (dois por cento), como determina o parágrafo 1s do 

art. 52 do Código de Defesa do Consumidor (alterado pela Lei 9298/96). Vale registrar, 

ainda, que as cláusulas gerais dos contratos registradas no Cartório do 1e Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos de Brasília/DF, sob os nes. 329804, em 28/06/1999; 

330854, em 08/07/1999 (fls. 58, 61 e 64) —, só podem ser opostas à autora se esta as 

tiver assinado, o que deverá ser demonstrado pelo banco réu, pois somente assim se 

pode dizer, com certeza, que delas aquela tomou conhecimento. A liquidação se fará 

por arbitramento, cabendo ao banco o ônus jurídico e financeiro de sua produção, com 

fundamento no art. 6°, Vlll do Código de Defesa de Consumidor. Havendo saldo credor 

a favor da autora, esta poderá optar por recebê-lo ou abatê-lo do eventual saldo 

devedor, sendo que o saldo credor deverá ser atualizado pelos mesmos índices de 

correção do contrato e com as mesmas taxas de juros remuneratórios, por questão de 

isonomia. Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo do banco réu e dá-se 

provimento em parte ao apelo da autora para reforma-se parcialmente a r. sentença 

guerreada, nos termos supra. Os ônus da sucumbência são carreados ao banco réu, 

fixados os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no 

§ 4g do artigo 20 do Código de Processo Civil, eis que a autora decaiu apenas de 

pequena parte qualitativa dos pleitos. Presidiu o julgamento o Desembargador J. B. 

FRANCO DE GODÓI e dele participaram os Desembargadores JOSÉ MARCOS MARRONE 

e PAULO ROBERTO DE SANTANA. São Paulo, 07 de maio de 2008. 

Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, 

característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou 

garantia de produtos ou serviços: 

Pena - Detenção de três meses a um ano e multa. 

§ 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. 

§ 2º Se o crime é culposo; 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Julgaodos 



502. VENDA DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO. INFORMAÇÕES OMITIDAS E VENDA FRACIONADA. 

Medicamento cujo princípio ativo é o mesmo de outro remédio registrado e comercializado no 

território nacional. Isenção de registro no ministério da saúde. Prevalência do art. 23, I, da Lei 

nº 6.360/76 sobre a resolução nº 766 da anvisa, de hierarquia inferior. Art. 66 do CDC. Ausência 

de materialidade. Fracionamento que passou a ser permitido com o advento do Decreto nº 

5.775/2006, que deu nova redação aos artigos 2º e 9º, parágrafo único, do Decreto nº 

74.170/74, tornando permitida a venda de medicamentos fracionados e sem bula. Delitos não 

configurados. Absolvição mantida. Recurso desprovido. (TJMG; APCR 1.0116.06.007182-0/0011; 

Campos Gerais; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Andrada; Julg. 27/05/2009; DJEMG 

26/06/2009) 

 

a. Integra do Acórdão:(TJMG; APCR 1.0116.06.007182-0/001(1); Campos Gerais; Quarta 

Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Andrada; Julg. 27/05/2009; DJEMG 26/06/2009). 

EMENTA: VENDA DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO. INFORMAÇÕES OMITIDAS E 

VENDA FRACIONADA. MEDICAMENTO CUJO PRINCÍPIO ATIVO É O MESMO DE OUTRO 

REMÉDIO REGISTRADO E COMERCIALIZADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ISENÇÃO DE 

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREVALÊNCIA DO ART. 23, I ,DA LEI Nº 6.360/76 

SOBRE A RESOLUÇÃO Nº 766 DA ANVISA, DE HIERARQUIA INFERIOR. ART. 66 DO CDC. 

AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. FRACIONAMENTO QUE PASSOU A SER PERMITIDO 

COM O ADVENTO DO DECRETO Nº 5.775/2006, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AOS 

ARTIGOS 2º E 9º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 74.170/74, TORNANDO 

PERMITIDA A VENDA DE MEDICAMENTOS FRACIONADOS E SEM BULA. DELITOS NÃO 

CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO 

CRIMINAL N° 1.0116.06.007182-0/001 - COMARCA DE CAMPOS GERAIS - APELANTE(S): 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): LUIZ LAZARO PELOSO, 

ANTÔNIO MARTINIANO DE PÁDUA, CLARICE DE FÁTIMA SOUZA SILVA - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. DOORGAL ANDRADA. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª 

CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade 

da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR 

PROVIMENTO. Belo Horizonte, 27 de maio de 2009. DES. DOORGAL ANDRADA – 

Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS - Assistiu ao julgamento, em prol do apelado, o 

Advogado Wander Luís Ferreira. O SR. DES. DOORGAL ANDRADA:VOTO - Trata-se de 

apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

em face da r. sentença de fls. 385/391-TJ, que absolveu os acusados dos delitos 

capitulados nos artigos 273, §1º B, I do Código Penal e 66 da Lei nº 8.078/90. Sustenta 

a existência de elementos suficientes para ensejar a condenação dos recorridos. Alega 

que os apelados sabiam da origem indevida do medicamento PRAMIL, e mesmo assim 

o adquiriram e expuseram a venda. Aduz ainda que o contexto probatório confirma 

que o medicamento não possuía registro, sendo que a Resolução nº 766 da ANVISA, 

que determinou a apreensão em todo o território nacional do produto PRAMIL, em 

razão da ausência de registro, entrou em vigência em 08/05/02, portanto, em data 

anterior aos fatos, de modo que em 28/05/2002 a resolução já estava em vigor. 

Sustenta que o medicamento Pramil não está abrangido pelo art. 23 da Lei nº 

6.360/76. Alega ainda que o Decreto nº 79.094/77 que regulamenta a Lei nº 6360/76 

exigia que os medicamentos fabricados e registrados no Mercosul, similares a nacional 

já registrado, seriam considerados registrados se, após decorrido o prazo de cento e 

vinte dias contados da apresentação do respectivo requerimento, não houvesse 

qualquer manifestação por parte da autoridade sanitária, devendo os respectivos 

registros serem enviados para publicação. Assevera que se a apreensão do Pramil foi 

determinada em razão de o medicamento não possuir registro é porque a sua 



comercialização estava condicionada à previa existência de registro no órgão 

competente. Sustenta que eram omitidas no medicamento informações relevantes aos 

consumidores sobre as características, qualidade e segurança do medicamento, pois a 

pílulas eram comercializadas de forma fracionada, e sem a apresentação de receita, 

contendo as respectivas embalagens informações em língua estrangeira, sem a devida 

tradução. Alega que não há que se falar em ausência de materialidade quanto ao 

delito do art. 66 do CDC, pois pelo auto de apreensão se verifica que as embalagens 

não continham os comprimidos em sua totalidade; que o apelado Luiz Lázaro 

confirmou que o consumidor não levava a bula contendo as informações do 

medicamento; que no laudo de fls. 150/154 consta foto ilustrando os escritos em 

língua estrangeira, havendo referência de que as embalagens estavam abertas, e 

afirmando que se trata de substância vasodilatadora, o que exige a receita médica. Por 

fim, pleiteia o provimento do presente recurso, para que os apelados sejam 

condenados nos exatos termos da denúncia (fls. 400/413-TJ). Contrarrazões 

defensivas, às fls. 414/452 e 453/471, pugnando-se pela manutenção do decisum. A 

seu turno, a d. Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, pronunciou-se no 

sentido do conhecimento e desprovimento do apelo ministerial (fls. 474/477-TJ). 

Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade. Com efeito, razão não assiste ao Ministério Público. Na data de 

28/05/2002 policiais apreenderam nos estabelecimentos de propriedade dos apelados 

duas caixa do medicamento PRAMIL, de efeitos análogos ao Viagra, oriundos do 

Paraguai, contendo respectivamente 16 e 12 comprimidos em cada uma. Todavia, o 

art. 23, I da Lei nº 6.360/76, em vigor à época dos fatos, assim estabelecia: "Estão 

isentos de registro: I - os produtos cujas fórmulas estejam inscritas na Farmacopéia 

Brasileira, no codex ou nos formulários aceitos pelo Ministério da Saúde;" Conforme 

concluiu o laudo pericial de fls. 152/153, o princípio ativo identificado no Pramil é o 

citrato de sildenafil, o mesmo presente no medicamento Viagra, produzido pelo 

Laboratório Pfizer Ltda., que é comercializado em todo do território nacional. Cumpre 

salientar que, por se tratar de fórmula já inscrita no Ministério da Saúde, considerando 

o disposto no citado artigo 23, I da Lei nº 6.360/76, verifica-se que à época dos fatos, 

realmente o Medicamento Pramil estava dispensado do registro junto à ANVISA. Ainda 

que a Resolução nº 766/02 da Anvisa e o Decreto nº 79.094/77 tenham determinado a 

apreensão do Pramil, vê-se que os referidos diplomas não se aplicam ao caso em 

epígrafe, por se tratarem de norma hierarquicamente inferior, prevalecendo, in casu, a 

Lei Ordinária nº 6.360/76. Portanto, a Resolução nº 766/02 da Anvisa, bem como o 

Decreto nº 79.094/77 não podem colocar-se em plano superior ou em contradição com 

a Lei nº 6.360/76, de hierarquia superior, devendo, neste caso, ser mantida a 

absolvição dos apelados. No que tange ao delito do art. 66 do Código de Defesa do 

Consumidor, entendo também que os autos não oferecem elementos para a 

condenação. É de se notar que a perícia realizada teve por finalidade apenas identificar 

os princípios ativos do medicamento, não fazendo qualquer referência às informações 

do produto. Assim, diante da inexistência de prova material válida, acerca da 

configuração do delito, realmente a absolvição é a medida mais acertada. Por outro 

lado, no que tange à venda fracionada de medicamento, sem a necessidade da bula, 

cumpre destacar o alegado pela d. Procuradoria de Justiça, que salientou o advento do 

Decreto nº 5.775/2006, que deu nova redação aos artigos 2º e 9º, par. único, do 

Decreto nº 74.170/74, tornando permitida a venda de medicamentos fracionados e 

sem bula. Por se tratar de norma mais benéfica deve retroagir para beneficiar os 

acusados, nos termos do art. 2º do Código Penal. Com essas considerações, NEGO 

PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se, via de conseqüência, a r. sentença 



monocrática, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Custas ex lege. O SR. DES. 

HERBERT CARNEIRO: VOTO - De acordo. O SR. DES. EDIWAL JOSÉ DE MORAIS: VOTO - 

De acordo. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0116.06.007182-0/001 

 

503. EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. ARTIGO 50, § 3º, ALINEA "A" E ARTIGO 66 DA LEI Nº 

8.078/90. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL EM 

AUDIÊNCIA. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. A transação penal é um acordo entre a acusação e a 

defesa, com o objetivo de evitar o processo penal. Inexistindo justificativa para o não-

oferecimento do benefício pelo Ministério Público no momento adequado, nos termos do art. 72 

da Lei nº 9.099/95, deve ser declarada a nulidade do feito desde a audiência preliminar e, de 

consequência, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. DECLARARAM A NULIDADE DO 

FEITO DESDE A AUDIÊNCIA PRELIMINAR, INCLUSIVE, DECRETANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE. 

APELO DA DEFESA PREJUDICADO. (TJRS; RCr 71002179661; Teutônia; Turma Recursal Criminal; 

Rel. Des. Volcir Antonio Casal; Julg. 24/08/2009; DOERS 28/08/2009; Pág. 150) 

 

504. APELAÇÃO CRIME. CONTRAVENÇÃO PENAL. JOGOS DE AZAR. ART. 50, § 3º, "A" DO DECRETO-

LEI Nº 3688/1941. PROPAGANDA ENGANOSA. ART. 66, DA LEI Nº 8.078/1990 E SONEGAÇÃO 

FISCAL. ART. 1º, DA LEI Nº 4.729/65. MÁQUINAS ELETRONICAMENTE PROGRAMÁVEIS. 

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Conhecida da apelação interposta pelo Ministério Público, 

porém não das razões, pois não atendido ao disposto no art. 82, § 1º. Adequadamente 

fundamentada a sentença que, no tópico objeto da inconformidade do Ministério Público, 

merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, por bem examinados e apreendidos 

ante o contexto probatório constante dos autos. APELAÇÃO DEFENSIVA. PROPAGANDA 

ENGANOSA. ART. 66, DA Lei nº 8.078/1990. A prova produzida nos autos não conseguiu 

demonstrar que os réus, que são pobres, conforme qualificação constante da denúncia e 

proprietários de pequenos estabelecimentos (bar) tenham feito afirmação falsa ou enganosa 

sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, 

preço ou garantia de produtos ou serviços. JOGO DE AZAR. ART. 50, § 3º, "A" DO Decreto-Lei nº 

3688/1941. Mantida a sentença, em relação a condenação pela contravenção de jogos de azar, 

por vigente o art. 50, §, "a", do Decreto-Lei nº 3688/41. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

IMPROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA. (TJRS; RCr 

71001729730; Teutônia; Turma Recursal Criminal; Relª Desª Ângela Maria Silveira; Julg. 

25/08/2008; DOERS 28/08/2008; Pág. 118) 

 

505. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 50 DA LEI Nº 

6.766/99. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. ARTIGO 66 DA LEI Nº 8.078/90. 

CONDENAÇÃO. UM ANO E DOIS MESES DE RECLUSÃO. FATOS DENUNCIADOS OCORRIDOS EM 

OUTUBRO DE 1999. DENÚNCIA RECEBIDA EM 2004. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A 

ACUSAÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS TRANSCORRIDO. PRESCRIÇÃO 

RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Condenado o recorrente a um ano e dois meses de 

reclusão, com trânsito em julgado para a acusação, não existindo qualquer outra causa de 

interrupção do lapso prescricional, transcorridos mais de 4 anos entre a data dos fatos e o 

recebimento da denúncia, prescrita está a pretensão punitiva, na sua forma retroativa (art. 109, 

V, c/c o art. 110, §§ 1º e 2º, todos do CP). (TJMG; ACr 1.0702.01.000167-6/001; Uberlândia; 

Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 17/01/2006; DJMG 27/01/2006) 

 

506. ESTELIONATO. CRIME CONTRA ECONOMIA POPULAR. ART. 66 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. CRIMES CARACTERIZADOS. Condenação. Prescrição da pretensão punitiva pela 

pena in concreto. Transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação 



da sentença condenatória. Ausência de causa interruptiva. Extinção da punibilidade decretada. 

Prejudicado o exame do mérito recursal pelo reconhecimento da extinção da punibilidade. 

(TJMG; ACr 1.0000.00.313101-8/000; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. 

Zulman Galdino; Julg. 18/02/2003; DJMG 27/02/2003) 

 

507. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES PREVISTOS NOS 

ARTS. 297, 171, CAPUT, 275 E 276 DO CP. Ausência de interesse de agir com relação ao primeiro 

delito. Recurso conhecido em parte. Adulteração de rótulos de medicamentos de uso 

veterinário. Não incidência dos arts. 275 e 276 do CP. Crimes contra a saúde pública. Sujeito 

passivo. Coletividade de pessoas e, não, de animais. Delitos, por sua vez, alcançados pela 

prescrição. Estelionato. Conduta do réu que também se adequa ao tipo previsto no art. 66 do 

Código de Defesa do Consumidor. Conflito aparente de normas. Princípio da especialidade. 

Prevalência do delito previsto em Lei Especial. Extinção da punibilidade pela prescrição já 

declarada em sentença. Recurso desprovido. (TJMG; ACr 1.0000.00.171752-9/000; Machado; 

Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Zulman Galdino; Julg. 14/03/2000; DJMG 17/03/2000) 

Art. 67. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva: 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Julgados 

508. PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ARTIGO 67 DA LEI Nº 8.078/90. PREFEITA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE. DENÚNCIA REJEITADA. A veiculação de 

publicidade enganosa, relativamente à classificação do ensino municipal junto ao programa do 

governo estadual, tendo por objetivo a promoção política da acusada, não se subsume ao tipo 

penal do artigo 67 da Lei nº 8.078/90, uma vez inexistente relação de consumo entre a prefeita 

e os munícipes. - Fato atípico. Denúncia rejeitada (artigo 6º da Lei nº 8.038/90). (TJMG; AP 

1.0000.08.484447-1/0001; Lavras; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Renato Martins Jacob; 

Julg. 13/08/2009; DJEMG 30/09/2009) 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AP 1.0000.08.484447-1/000(1); Lavras; Segunda Câmara 

Criminal; Rel. Des. Renato Martins Jacob; Julg. 13/08/2009; DJEMG 30/09/2009). 

EMENTA: PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ARTIGO 67 DA LEI Nº 

8.078/90. PREFEITA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. ATIPICIDADE. DENÚNCIA 

REJEITADA. - A veiculação de publicidade enganosa, relativamente à classificação do 

ensino municipal junto ao Programa do Governo Estadual, tendo por objetivo a 

promoção política da acusada, não se subsume ao tipo penal do artigo 67 da Lei nº 

8.078/90, uma vez inexistente relação de consumo entre a Prefeita e os munícipes.- 

Fato atípico. Denúncia rejeitada (artigo 6º da Lei nº 8.038/90). - AÇÃO PENAL - 

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO N° 1.0000.08.484447-1/000 - COMARCA DE LAVRAS - 

DENUNCIANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

DENUNCIADO(A)S: JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA PREFEITO(A) MUNICIPAL DE 

LAVRAS - RELATOR: EXMO. SR. DES. RENATO MARTINS JACOB. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR A DENÚNCIA. Belo 

Horizonte, 13 de agosto de 2009. DES. RENATO MARTINS JACOB – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: Apregoadas as partes, proferiram sustentações orais, pelo Ministério 

Público e pela Denunciada, a Drª. Elba Rondino e o Dr. Érico Andrade, respectivamente. 



O SR. DES. RENATO MARTINS JACOB: VOTO - Sr. Presidente. Registro ter ouvido, com 

muita atenção, as sustentações orais proferidas da tribuna. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS, através da Procuradoria-Geral de Justiça, apresentou 

denúncia contra JUSSARA MENICUCCI DE OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Lavras/MG, 

considerando-a como incursa no delito capitulado no artigo 67 c/c artigo 76, inciso IV, 

alínea "a" (1ª parte), ambos da Lei nº 8.078/90. O Órgão Ministerial alega que, no mês 

de janeiro de 2008, a denunciada, agindo na condição de Prefeita Municipal de Lavras 

- gestão 2007/2008, promoveu publicidade enganosa, apesar de ciente de que as 

informações divulgadas não eram verdadeiras. Afirma que a denunciada divulgou, na 

mídia da cidade de Lavras, por meio de rádio, jornal, outdoors e site da prefeitura, 

matéria inverídica consistente na afirmação de que o município de Lavras havia obtido, 

em 2007, pela avaliação do Proalfa, o 1º lugar no ensino municipal de Minas Gerais, 

quando, na verdade, o município havia obtido a 199ª colocação no Estado e a 6ª 

colocação na 4ª Superintendência Regional de Ensino, restando configurada, assim, 

verdadeira propaganda enganosa, em prejuízo da correta informação e da boa-fé da 

população local. Acrescenta que a matéria foi divulgada em janeiro de 2008, ano de 

eleições municipais, autorizando concluir que a conduta teve por objetivo a promoção 

política da denunciada, no afã de ser reeleita para a gestão 2009/2010, o que, de fato, 

veio a acontecer, mesmo à custa de inverdades. Por fim, faz menção aos prejuízos 

suportados pela sociedade em decorrência das falsas informações fornecidas pela 

denunciada. Foi determinada a notificação pessoal da denunciada para oferecer 

resposta, na forma do artigo 4º da Lei nº 8.038/90 e do artigo 364 do RITJMG. Em sua 

defesa preliminar - fls. 224/327 - a denunciada aduz que a conduta descrita na peça 

acusatória é atípica, face à inexistência de relação de consumo e à impossibilidade de 

dano ao objeto juridicamente protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Invoca 

os conceitos de fornecedor e consumidor do Código de Defesa do Consumidor. 

Prossegue dizendo que o fato noticiado nos autos envolve publicação institucional 

realizada pelo município, dirigindo-se aos cidadãos e munícipes em geral, a título de 

informações de atos e programas administrativos. Ressalta que, na própria proposta 

de transação penal, o órgão ministerial reconheceu que sua conduta teve por objeto 

promoção política, o que exclui, por completo, a possibilidade de aplicação do Código 

de Defesa do Consumidor. Salienta que o serviço público de educação e a publicidade 

institucional não podem ser analisados à luz do Código de Defesa do Consumidor. 

Continua ponderando que o crime descrito na denúncia é de mão própria, só podendo 

ser praticado por pessoas específicas, quais sejam, o publicitário ou o publicitário e o 

fornecedor. Assevera que o município de Lavras contratou, mediante licitação, 

empresa de publicidade e propaganda para realizar as publicidades institucionais e 

campanhas públicas da municipalidade. Aduz, noutro tópico, que as informações 

educacionais divulgadas eram verídicas, frisando que, em momento algum, foi dito que 

o município de Lavras ficou em primeiro lugar no ranking geral. Registra que o 1º lugar 

citado na propaganda diz respeito ao ranking de SRE's, o que corresponde à realidade, 

pois a 4ª SRE de Campo Belo (a qual Lavras pertence) logrou tal classificação. Avança 

destacando que desconhecia os fatos noticiados nos autos, porquanto a situação 

ocorreu internamente, no âmbito das secretarias de educação e comunicação, 

diretamente envolvidas na publicidade. Discorre, ainda, sobre a ausência do dolo 

necessário à configuração do delito, anotando que o tipo não prevê modalidade 

culposa. Ao final, pede a rejeição da denúncia, com o seu arquivamento na forma do 

artigo 6º da Lei nº 8.038/90. A douta Defesa acostou os documentos de fls. 240/244, 

sobre os quais a Procuradoria-Geral de Justiça foi ouvida, por força do artigo 5º da Lei 

nº 8.038/90. O insigne Procurador de Justiça, Dr. Evandro Manoel Senra Delgado, 



rebateu os argumentos defensivos, ponderando que o Código de Defesa do 

Consumidor incide no caso vertente e que a propaganda veiculada pela denunciada era 

falsa, inexistindo dúvida sobre a tipicidade da conduta, pugnando, assim, pelo 

recebimento da denúncia. É o sucinto relatório. A denúncia merece ser prontamente 

rejeitada, data vênia do respeitável entendimento firmado pelos combativos 

Procuradores de Justiça que atuam no presente feito. Segundo consta da narrativa da 

peça acusatória, no mês de janeiro de 2008, a denunciada Jussara Menicucci de 

Oliveira, agindo na condição de Prefeita de Lavras - gestão 2005/2008, promoveu 

publicidade enganosa, apesar de ciente que as informações divulgadas não eram 

verdadeiras. Ponderou a ilustre Procuradora de Justiça que subscreveu a peça 

vestibular, que a denunciada fez divulgar na mídia da cidade de Lavras, por meio de 

rádio, jornal (fls. 43), outdoors (fls. 39/41) e site da prefeitura (fls. 36/37), matéria 

inverídica consistente na afirmação que o município de Lavras havia obtido em 2007, 

pela avaliação do Proalfa, o 1º lugar no ensino municipal de Minas Gerais, quando, na 

verdade, o município havia obtido a 199ª colocação no Estado (fls.15) e a 6ª colocação 

na 4ª Superintendência Regional de Ensino (fls. 33), configurando-se, assim, uma 

verdadeira publicidade enganosa, em prejuízo da correta informação e da boa-fé da 

população local. Ainda, segundo a denúncia, a matéria foi divulgada em janeiro de 

2008, ano de eleições municipais, levando a crer que a conduta teve por objetivo a 

promoção política da denunciada, no afã de ser reeleita para gestão de 2009/2012, o 

que, de fato, veio acontecer, mesmo à custa de inverdades. Pior ainda é o prejuízo que 

essas falsas informações causam à sociedade, especialmente quando divulgadas por 

entes públicos, de quem se espera a honestidade e transparência, até mesmo para 

tomada de decisões relativas à educação dos filhos. Diante de tal narrativa da conduta 

imputada à denunciada, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, 

estou convencido de que os fatos descritos na peça acusatória inicial não se amoldam 

ao tipo penal do artigo 67 da Lei nº 8.078/90. Dispõe o artigo 67 do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei n.º 8.078/90) que: "Art. 67. Fazer ou promover publicidade que 

sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva." Sob tal enfoque, impende reconhecer 

que o fato descrito como crime, consistente na veiculação de publicidade enganosa 

pela Prefeita da cidade de Lavras/MG, relativamente à classificação obtida pelo 

município na área da educação junto ao Programa do Governo Estadual (PROALFA), 

para fins de promoção política, não se subsume, definitivamente, à figura típica 

indigitada na peça acusatória. É que não vejo, data venia, como estabelecer uma 

relação de consumo entre a conduta imputada à Prefeita Municipal e os cidadãos 

votantes no Município de Lavras, até porque, na acepção do mestre Antônio Herman 

V. Benjamin, o Direito Penal do Consumidor: "...é o ramo do Direito Penal Econômico 

que, ao sancionar certas condutas praticadas no mercado, visa garantir o respeito aos 

direitos e deveres decorrentes do regramento civil e administrativo que orienta as 

relações entre fornecedores e consumidores. Seu objetivo principal, pois, é sancionar, 

como alavanca instrumental, certas condutas desconformes (não todas) que ocorrem 

no relacionamento entre o consumidor e o fornecedor (Código de Defesa do 

Consumidor, p. 894)." - Apud Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais 

Penais Comentadas, 3ª edição, RT, p. 117. Ora, embora reconheça presente a ofensa 

ao bem material (publicidade não-verdadeira), a conduta imputada à denunciada não 

atingiu o bem jurídico (proteção das relações de consumo) tutelado pelo artigo 67 do 

Código de Defesa do Consumidor, não se encontrando caracterizadas, por outro lado, 

as figuras dos sujeitos ativo (empresário fabricante ou fornecedor do bem ou serviço) e 

passivo (consumidor potencial ou efetivo) do crime. Nada mais correto, data venia. Na 

sempre abalizada lição de Guilherme de Souza Nucci: "O sujeito ativo pode ser o 



empresário fabricante ou fornecedor do bem ou serviço, mas também toda pessoa 

responsável pela publicidade enganosa ou abusiva (...). O sujeito passivo é o 

consumidor potencial ou efetivo (...); o objeto jurídico é a proteção às relações de 

consumo" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, RT, 3ª ed., p. 127, 2008 - grifo 

meu). Ora, a relação mantida entre a acusada (Prefeita Municipal de Lavras/MG) e os 

cidadãos do Município não se submete às regras da legislação consumerista; conforme 

já enfatizado, a acusada não se enquadra no conceito de "fornecedor" do Código de 

Defesa do Consumidor e os munícipes não podem ser conceituados como 

"consumidores" na conceituação do mesmo Código de Defesa do Consumidor 

Brasileiro. Em suma, se não existe relação de consumo entre os sujeitos ativo e passivo 

do crime, obviamente que a ação perpetrada pela Prefeita Municipal não se ajusta ao 

tipo do artigo 67 do CDC, incorrendo a denúncia em flagrante atipicidade. Ademais, 

como afirmado pela própria Procuradora de Justiça na exordial, "a conduta teve por 

objetivo a promoção política da denunciada, no afã de ser reeleita para a gestão 

2009/2012", o que reforça a não-incidência da legislação consumerista. A propósito, 

mutatis mutandis, já decidiu o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São 

Paulo: "Todavia, a matéria de fundo não se amolda à competência da Justiça Eleitoral. 

Não há na Lei nº 9.504/97 qualquer preceito para coibir propaganda abusiva ou 

enganosa, sendo inaplicáveis subsidiariamente princípios nascidos na proteção ao 

consumidor. Se houve lesão a direito moral ou patrimonial, à Justiça Comum é que 

compete a composição do litígio." (Acórdão 139354/Processo 17.289, Relator José 

Reynaldo. j. em 29.03.2001, v.u. - destaquei). Dessa forma, não vislumbrando a 

subsunção do fato narrado na peça inicial ao tipo penal do artigo 67 da Lei nº 

8.078/90, há que se ter como atípico o fato narrado, com a consequente rejeição da 

denúncia em exame, como bem reivindicou a ilustrada e competente Defesa da 

denunciada. Ante o exposto, forte no artigo 6º da Lei nº 8.038/90, rejeito a denúncia 

ofertada contra Jussara Menicucci de Oliveira e determino o arquivamento dos 

presentes autos, devendo o Cartório promover, ainda, as anotações e baixas devidas. 

Custas ex lege. O SR. DES. HERCULANO RODRIGUES: VOTO - Srª. Presidente. 

Acompanho, na íntegra, o voto do eminente Relator. A denúncia efetivamente é 

gritantemente atípica. O objeto jurídico do fato tido como criminoso são as relações de 

consumo e aqui nem por um longe se vislumbra que a conduta atinja tal desiderato. 

Esta própria denúncia descreve que o objetivo ou a finalidade da conduta era, 

divulgada em janeiro de 2008, ano das eleições municipais, a promoção política da 

denunciada. O fato, aqui, quando nada, poderia se tipificar na Lei nº 9.504/07, que era 

a propaganda eleitoral extemporânea, cujo foro apropriado seria o Tribunal Regional 

Eleitoral; no caso, por se tratar de propaganda eleitoral municipal, a Zona Eleitoral de 

Lavras e, se recurso houvesse, o Tribunal Regional Eleitoral, mas não conduta 

criminosa. Veja-se, aqui, repito, é uma propaganda eleitoral extemporânea e, às vezes, 

para usar um plebeísmo, "o tiro sai pela culatra". Quando tive o privilégio de exercer a 

Presidência do Tribunal Regional Eleitoral, num desses encontros, narrou-se um fato 

pitoresco a respeito de propaganda eleitoral extemporânea, numa cidade da Paraíba, 

salvo equívoco, numa cidade satélite do Município de Souza, que era um município que 

concentrava a região, o prefeito dessa cidade maior de Souza, chamava-se Roberto e 

ele inundou a cidade com propaganda extemporânea com cartazes escritos assim: 

Roberto faz, Roberto realiza, reeleja Roberto. E um outro cidadão, que era prefeito de 

uma cidade vizinha, candidato à reeleição, gostou muito da propaganda, foi na gráfica 

e encomendou milhares de cartazes e espalhou por sua cidade; só que o sobrenome 

dele não condizia com a propaganda que ficou assim: Nem faz, Nem realiza, reeleja 

Nem. Quer dizer, não foi reeleito e ainda tomou uma multa eleitoral pela propaganda 



eleitoral extemporânea. Com essas observações, acompanho o eminente Relator e 

rejeito a denúncia, por manifesta atipicidade da conduta. O SR. DES. JOSÉ ANTONINO 

BAÍA BORGES: VOTO - Srª. Presidente. Peço licença para fazer minhas as palavras do 

Relator e do Primeiro Vogal e para endossar os termos da defesa da Denunciada, 

Jussara Menicucci de Oliveira, porque, de fato, em que pese o trabalho da Procuradoria 

e a sustentação oral da Drª Elba Rondino, que abrangeu os aspectos do caso com 

muita propriedade, pareceu-me, entretanto, que não há como encaixar a atitude ou o 

ato da Prefeita de Lavras nas disposições do Código do Consumidor, daí resultando a 

atipicidade do fato. Peço vênia para rejeitar a denúncia. A SRª. DESª. BEATRIZ 

PINHEIRO CAIRES: VOTO - Também estive atenta a ambas as sustentações orais 

produzidas da tribuna e acho que o voto proferido pelo eminente Relator esgotou a 

matéria, deixando clara que a relação mantida entre a acusada, prefeita municipal, e 

os cidadãos não se submete ao crivo da relação consumerista. Também rejeito a 

denúncia, não obstante a louvável combatividade da eminente Procuradora de Justiça. 

A SRª. DESª. MÁRCIA MILANEZ (CONVOCADO): VOTO - Sr. Presidente. Também ouvi, 

com atenção, ambas as sustentações orais. Meu voto é o seguinte: A conduta 

imputada à denunciada não satisfaz às elementares do tipo da classificação constante 

da denúncia e pela sua descrição não realiza a norma incriminadora de qualquer tipo 

penal; Assim, a exordial deve ser rejeitada por restar cristalina a ausência de 

viabilidade da persecução penal. A jurisprudência dos nossos Tribunais tem assentado 

que, restando evidente a atipicidade da conduta, o reconhecimento da falta de justa 

causa para a ação penal é uma conseqüência lógica. Acompanho o E. Relator e rejeito 

a denúncia. SÚMULA : REJEITARAM A DENÚNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO Nº 

1.0000.08.484447-1/000 

 

509. DANOS MORAIS. ACUSAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA DE SUPERMERCADO IMPUTADA AO 

EMPREGADO. OMISSÃO DO EMPREGADOR. Deve responder por reparação de danos morais 

sofridos pelo trabalhador o supermercado que se omite diante do fato de ser esse seu 

empregado processado e condenado criminalmente pela prática de crime tipificado no artigo 

67, caput, da Lei nº 8.078/90 ("fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser 

enganosa ou abusiva") que deveria ser atribuído à empresa, fornecedora do produto. A conduta 

omissiva da empresa deixou recair sobre o seu empregado os riscos do empreendimento 

econômico, violando o comando legal incurso no artigo 2º da CLT, estando aí demonstrado o 

ato ilícito, pronto a ensejar a reparação pretendida. (TRT 3ª R.; RO 00741-2006-109-03-00-3; 

Quinta Turma; Rel. Juiz Conv. Fernando Luiz Gonçalves Rios Neto; Julg. 12/12/2006; DJMG 

16/12/2006) 

Art. 68. Fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ou segurança: 

Pena - Detenção de seis meses a dois anos e multa: 

Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 69. Deixar de organizar dados fáticos, técnicos e científicos que dão base à publicidade: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Julgados 



510. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ARTS. 299 DO CÓDIGO PENAL E 69 DA LEI Nº 8.078/90. 

WRIT IMPETRADO PERANTE O E. TRIBUNAL A QUO AINDA NÃO APRECIADO. DENEGAÇÃO DE 

LIMINAR. I - Hipótese em que a impetração se volta contra r. decisão monocrática por meio da 

qual foi indeferido pedido de medida liminar, ainda não tendo ocorrido o julgamento colegiado 

do mérito do writ no e. Tribunal a quo. II - Em princípio, descabe o uso de habeas corpus para 

cassar indeferimento de liminar (Súmula nº 691/STF- Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). 

Todavia, quando a decisão inobserva jurisprudência pacífica da Augusta Corte e do STJ, é 

cabível a concessão. III - No caso concreto, no qual se busca a concessão da ordem para que 

seja suspensa a ação penal até o trâmite definitivo do writ impetrado na instância a quo, não se 

vislumbra manifesta ilegalidade, razão pela qual se mostra descabido o uso de habeas corpus 

para cassar a r. decisão que indeferiu o pedido liminar (Precedentes do Pretório Excelso e do 

STJ). Habeas corpus não-conhecido. (STJ; HC 140.447; Proc. 2009/0124833-6; PR; Quinta Turma; 

Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 06/10/2009; DJE 03/11/2009) 

 

511. AÇÃO ORDINÁRIA. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO 

DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. Versando a contenda sobre 

danos morais, cabe a produção da prova, não obstante a regra perfilada no art. 69, inc. VIII, do 

CDC. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; APL 7278195-8; Ac. 3336807; Marilia; 

Trigésima Sétima Câmaras de Direito Privado; Rel. Des. Elmano de Oliveira; Julg. 05/11/2008; 

DJESP 24/11/2008) 

 

512. DECLARATORIA. PROVA. REVISÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CREDITO. DECIS^G^ QUE 

DEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA 

DO AUTOR. ARTIGO 69, VIM, DO CDC. Determinação, contudo, que não obriga a parte a arcar 

com os honorários periciais, ficando ela apenas sujeita às conseqüências da não realização da 

prova técnica. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJSP; AI 7253145-2; Ac. 3291971; 

Campinas; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Windor Roberto Magalhães dos 

Santos; Julg. 05/08/2008; DJESP 31/10/2008) 

 

 

513. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA 

FRAUDE POR PARTE DO AUTOR NÃO COMPROVADA MUITO MENOS DO EFETIVO CONSUMO 

COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU. ARTIGOS 69, VIII DO CDC E 

333, II DO CPC. Devolução em dobro do valor indevidamente pago pelo autor e o dano moral in 

re ipsa, reconhecidos. Quantum fixado dentro de acordo com os parâmetros usualmente 

adotados por esta C. Câmara. Recurso provido em parte, para julgar a ação parcialmente 

procedente. (TJSP; APL 7154115-6; Ac. 3228868; Nuporanga; Vigésima Terceira Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Rizzatto Nunes; Julg. 27/08/2008; DJESP 26/09/2008) 

 

514. PROVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS. DETERMINAÇÃO A 

AUTORA PARA QUE JUNTE EXTRATOS DA CONTA POUPANÇA INVIABILIDADE. Incidência do 

artigo 69, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor e Súmula nº 297 do STJ. Prejuízo à 

facilitação da facilitação da defesa do consumidor. Caracterização. Recurso provido. (TJSP; AI 

7268684-7; Ac. 3222103; Santos; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Itamar 

Gaino; Julg. 27/08/2008; DJESP 23/09/2008) 

 

515. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISIONAL. RELAÇÃO 

DE CONSUMO. TR INCABÍVEL, EIS QUE FIRMADO O CONTRATO ANTES DA LEI Nº 8.177/91. 

SALDO DEVEDOR CORRIGIDO PELO INPC A PARTIR DE MARÇO E DESDE SUA CONTRATAÇÃO ATE 

ESSE TERMO, PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. PERCENTUAL DE 84,32% DE 



MARÇO DE 1990, CORRETAMENTE APLICADO. EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE 

JUROS, INCLUSIVE PELA ILEGAL UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÍCE. SALDO DEVEDOR QUE SÓ PODE 

SER CORRIGIDO DEPOIS DO ABATIMENTO DAS PRESTAÇÕES PAGAS. ARTIGO 6S, "C", DA LEI Nº 

4.380/64. RECONHECIMENTO, INCLUSIVE, DA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE PERMITE A 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (DL 70/66). JUROS REMUNERATÓNOS LINEARES DE 10% AO ANO. 

DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INCIDEM APENAS CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA 

PRÁTICA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA, JUROS DE MORA LEGAIS E MULTA CONTRATUAL, 

REDUZIDA PELA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 52, § 19 DO CDC, A 2%. DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

AFASTADA, EIS QUE NÃO PROVADA A MÁ-FÉ DO BANCO. Cálculo a ser efetuado, de acordo com 

parâmetros acima, em liquidação por arbitramento, carreado ao banco o ônus jurídico e 

financeiro da prova. Artigo 69, VIII, do CDC. Ônus da sucumbência de responsabilidade integral 

ao réu, por terem os autores decaído de pequena parte qualitativa dos pleitos. Apelo dos 

autores parcialmente provido, para ampliara procedência da ação, com determinação. (TJSP; 

APL 7067207-2; Ac. 3184558; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Rizzatto Nunes; Julg. 06/08/2008; DJESP 08/09/2008) 

 

516. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO DE 

CONSUMO EVIDENCIADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

C.C. OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADAS. JUROS QUE PODEM SER PACTUADOS 

LIVREMENTE, MAS DE FORMA LINEAR E DESDE QUE PREVIAMENTE INFORMADO O 

CONSUMIDOR. ARTIGO 46 DO CDC. COBRANÇA ABUSIVA DO BANCO EVIDENCIADA. MULTA 

CONTRATUAL E JUROS DE MORA, PORTANTO, AFASTADOS. PRINCÍPIO DA EXCEPTIO NON 

ADIMPLETI CONTRACTUS. Cálculo da dívida que deverá ser feito nos termos do julgado e em 

liquidação por arbitramento, carreado ao banco o ônus financeiro da perícia. Artigo 69, VIII do 

CDC e 333,1 do CPC. Sucumbência recíproca e na proporção de 70% para o banco e 30% para os 

apelantes. Recurso provido para julgar procedentes os embargos à execução, com 

determinação. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. Impenhorabilidade 

reconhecida. Lei nº 8.009/90. Irrelevância do fato do devedor morar sozinho no imóvel após a 

separação do casal. Garantia do direito constitucional à moradia. Artigo 69 da CF. Nulidade da 

penhora reconhecida. Apelo provido para esse fim. (TJSP; APL 7041744-0; Ac. 2671561; São 

Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rizzatto Nunes; Julg. 04/06/2008; 

DJESP 08/07/2008) 

 

517. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO ~P. INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA QUE NÃO SOFRE LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ^ CAPITALIZAÇÃO, POR 

OUTRO LADO, EVIDENTE, CORRETAMENTE AFASTADA PELO MM. JUÍZO A QUO, INCLUSIVE, NO 

QUE RESPEITA À ILEGAL COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM 

OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. Eventual saldo credor que deverá ser apurado em 

liquidação por arbitramento, invertido para banco o ônus jurídico e financeiro da prova. Artigo 

69, VIM, do CDC. Autor que decaiu de menor parte qualitativa do pleito. Sucumbência integral 

carreada ao banco. Apelo deste desprovido, com parcial provimento do recurso do autor. (TJSP; 

APL 3001218-9; Ac. 2635206; Porto Ferreira; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Rizzatto Nunes; Julg. 28/05/2008; DJESP 20/06/2008) 

 

518. CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DESCONTOS DA DÍVIDA DIRETAMENTE 

DA CONTA EM QUE SÃO DEPOSITADOS OS SALÁRIOS DO AUTOR. IMPENHORABILIDADE DESSES 

PROVENTOS E EVENTUAL CLÁUSULA DE DESCONTO DIRETO QUE É NULA POR INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LICITUDE DA ORIGEM DE OUTROS 

ENCARGOS DEBITADOS PELO BANCO QUE ESTÁ SENDO QUESTIONADO PELA AUTORA. 

VEROSSIMILHANÇA DA PRETENSÃO DA AUTORA A LEGITIMAR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, 



INCLUSIVE, COMO FORMA DE GARANTIR O DIREITO BÁSICO DE EFETIVA PREVENÇÃO E 

REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 69, VI DO CDC. Desconto direto da conta corrente, tanto da 

dívida quanto dos encargos bancários, obstados, determinada, inclusive, a exclusão do nome do 

autor dos cadastros de proteção ao crédito. Tutela antecipada deferida. Agravo provido para 

esse fim. (TJSP; AI 7250412-6; Ac. 2635363; São Bernardo do Campo; Vigésima Terceira Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Rizzatto Nunes; Julg. 28/05/2008; DJESP 20/06/2008) 

Art. 70. Empregar na reparação de produtos, peça ou componentes de reposição usados, 

sem autorização do consumidor: 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Julgados 

519. APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE 

E AUTORIA DEMONSTRADAS. O conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria do 

crime previsto no art. 168 do Código Penal. O acusado apropriou-se indevidamente de peças da 

motosserra da vítima, deixada para conserto em seu estabelecimento, devolvendo-a sem 

condições de uso. ART. 70 DA Lei nº 8.078/90. PRESCRIÇÃO. O denunciado foi condenado a 03 

(três) meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 70 do Código de Defesa do 

Consumidor. Tendo em vista o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato e a data do 

recebimento da denúncia, impõe-se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade pela 

prescrição operada retroativamente pela pena concretizada. DECLARADA, DE OFÍCIO A 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 70 DA Lei nº 8.078/90. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS; ACr 70025666959; Marcelino Ramos; Sétima Câmara Criminal; 

Relª Desª Naele Ochoa Piazzeta; Julg. 09/10/2008; DOERS 24/10/2008; Pág. 112) 

 

520. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO. ALAGAMENTO. CONSTRUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CONDUTO FORÇADO 

ÁLVARO CHAVES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. Tendo a ação indenizatória por 

fundamento a falha na execução de obra pública, revela-se cabível a denunciação da lide da 

empresa responsável pela realização do serviço público, mormente porque, no instrumento 

contratual firmado com o ente público, está expressamente prevista a responsabilidade da 

construtora pelos danos causados a terceiros em decorrência da realização da obra. Aplicação 

do art. 70, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Agravo provido. (TJRS; AI 

70021876115; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack; Julg. 

19/12/2007; DOERS 02/01/2008; Pág. 22) 

 

521. FINANCIAMENTO. CASA PRÓPRIA. PCR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU ABUSIVIDADES. TABELA PRICE QUE NÃO CONTÉM 

ANATOCISMO, DE RESTO TAMBÉM NÃO PREVISTO NO CONTRATO. APLICABILIDADE DA TR. 

INTERPRETAÇÃO DAS LETRAS "C" E "D" DA LEI Nº 4.380/64. CONSTITUCIONALIDADE DO DL 70. 

APLICAÇÃO DO CDC, SEM ALTERAÇÃO OBJETIVA NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO AUTOR. 

Inocuidade da discussão acerca do art. 585, § Io, do CPC, neste caso de ação ordinária. 

Inexistência de crédito a compensar ou repetir. Ação revisional desacolhida no primeiro grau. 

Apelo improvido. (TJSP; APL 7132143-6; Ac. 0001631215; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Silveira Paulilo; Julg. 05/03/2008; DJESP 26/03/2008) 

 

522. APELAÇÃO. DELITO DO ART. 70 DA LEI Nº 8.078/90. COMPETÊNCIA. TURMAS RECURSAIS. Em se 

tratando de crime de menor potencial ofensivo, pena máxima não superior a dois anos, a 



competência para o julgamento de eventual recurso é das Turmas Recursais Criminais. 

Competência declinada. (TJRS; ACr 70008691560; Panambi; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. 

Gaspar Marques Batista; Julg. 24/06/2004) 

Art. 71. Utilizar, na cobrança de dívidas, de ameaça, coação, constrangimento físico ou 

moral, afirmações falsas incorretas ou enganosas ou de qualquer outro procedimento que 

exponha o consumidor, injustificadamente, a ridículo ou interfira com seu trabalho, 

descanso ou lazer: 

Pena Detenção de três meses a um ano e multa. 

Julgados 

523. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PROVA NELE CONTIDA JÁ ERA SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO, A NÃO REALIZAÇÃO DAS PROVAS ALMEJADAS NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA, FACE ÀS PROVAS DOCUMENTAIS ABOJADAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO. DUPLICATAS MERCANTIS "FRIAS E ILEGAIS". A prescrição, no caso, é regulada 

pelo artigo 177 do Código Civil de 1916 e não a do artigo 445 do Código Comercial já revogado, 

nem do artigo 178, § 10, inciso III, do Código Civil de 1916 e tampouco a do artigo 206, 

parágrafos 3º, inciso III., do Código Civil de 2002. Afasta-se a prescrição trienal. Preliminar 

repelida. INDENIZAÇÃO. Cambial. Compra e venda. Não comprovação da efetiva compra e 

venda de bens. Artigos 1º, 2º e 20, § 3º, da Lei nº 5.474, de 18.7.68, com as modificações da Lei 

nº 6.268, de 24.11.75. Duplicata considerada "fria e ilegal", também nulo o endosso e indevido 

e ilícito o protesto efetuado. Nulidade ocorrente. Ação procedente. Recurso não provido. DANOS 

MORAIS. Compra e venda de mercadorias. Duplicata mercantil "fria". Protesto de titulo de 

crédito "frio" que gera cobrança ameaçadora, vexatória e constrangedora, quando era 

inexistente a divida, pois a duplicata mercantil era produto de crime (duplicata "fria", tipificado 

como estelionato no artigo 172, do Código Penal). Inteligência dos artigos 42, caput e seu 

parágrafo único e 71, ambos do CDC. Cobrança ameaçadora porque havia promessa de 

inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC, SPC), 

quando o título cambial era produto de crime. Constrangedora e vexatória devido o protesto 

cambial ilegal e ilícito. Danos morais existentes e ocorrentes. Infringência do disposto no art. 

42, par$ Único CDC. Danos morais arbitrados em R$ 21.000,00 (VINTE E HUM MIL REAIS), 

corrigidos. Recurso não provido. (TJSP; APL 991.08.096084-6; Ac. 4247602; São Paulo; Décima 

Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 10/11/2009; DJESP 

14/01/2010) 

 

524. CONSUMIDOR. UTILIZAR COAÇÃO E CONSTRANGIMENTO NA COBRANÇA DE DÍVIDA. ART. 71 DA 

LEI Nº 8.078/90. A prova produzida em juízo não traz elementos suficientes para a formação de 

um juízo condenatório. Atendendo ao princípio do in dubio pro reo, impositiva a manutenção da 

sentença absolutória, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. APELOS 

IMPROVIDOS. (TJRS; RCr 71002326213; Gravataí; Turma Recursal Criminal; Relª Desª Laís Ethel 

Corrêa Pias; Julg. 14/12/2009; DJERS 18/12/2009; Pág. 103) 

 

525. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 71, SENTENÇA CONDENATÓRIA. 

INCONFORMIDADE DA DEFESA. I - Provada a existência do delito do art. 71, do CDC e sua 

respectiva autoria, estando a palavra da vítima, corroborada pelo depoimento de testemunhas 

presenciais do fato, torna-se impositiva a manutenção do Decreto condenatório. II - 

Readequação da pena, com base nas variantes do art. 59 do CP. III - Não há como, fixar a 



indenização de cunho civil, eis que nada há nos autos que leve a constatação do valor do dano 

moral, sofrido pela vítima. DERAM PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO. (TJRS; RCr 

71002045524; Guarani das Missões; Turma Recursal Criminal; Relª Desª Laís Ethel Corrêa Pias; 

Julg. 11/05/2009; DOERS 15/05/2009; Pág. 148) 

 

526. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. 

AUSÊNCIA DE APELAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

MATÉRIA A SER APRECIADA QUANDO DO SENTENCIAMENTO, E NÃO NA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. JULGAMENTO 

ANTECIPADO. DEVER DO MAGISTRADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OBJETO DA AÇÃO É A 

REVISÃO DO CONTRATO BANCÁRIO E NÃO APENAS A REVISÃO DO SALDO DEVEDOR- DECISÃO 

DENTRO DOS LIMITES DO PEDIDO. JUROS EXCESSIVOS. LIBERDADE DE CONTRATAR DAS PARTES, 

CERTO QUE O APELANTE CONHECIA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. "PADA SUNT SERVANDA 

NÃO REVOGADO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

Legalidade da cobrança desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, 

correção monetária e multa, bem como limitada à taxa de juros prevista em contrato. 

CAPITALIZAÇÃO. Afirmação quanto a sua existência, sem comprovação da negativa ofertada 

pelo apelado. Acolhimento ante a vedação legal, sendo somente admitida a capitalização 

anual. DANO MORAL. Existência de divida. Inscrição do nome do devedor nos órgãos de 

proteção ao crédito é medida que encontra apoio no que dispõe o artigo 43, § 1.º, do Código de 

Defesa do Consumidor. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Forma simples. Análise das disposições 

contidas no art. 42 e 71, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Recurso Parcialmente 

Provido. (TJSP; APL 7316446-6; Ac. 4102116; Sorocaba; Trigésima Sétima Câmaras de Direito 

Privado; Rel. Des. Luís Fernando Balieiro Lodi; Julg. 12/08/2009; DJESP 19/10/2009) 

 

527. DANOS MORAIS. NOTA PROMISSÓRIA JÁ PAGA E LIQUIDADA. Protesto de título de crédito já 

pago que gera cobrança ameaçadora, vexatória e constrangedora, quando era inexistente a 

divida, pois a nota promissória em questão estava já paga e liquidada. Inteligência dos artigos 

42, caput e seu parágrafo único e 71, ambos do CDC. Cobrança ameaçadora porque havia 

promessa de inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, 

SCPC, SPC), quando o titulo cambial já estava pago. Constrangedora e vexatória devido o 

protesto cambial ilegal e ilícito. Danos morais existentes e ocorrentes. Infringência do disposto 

no art. 42, par$ único CDC. Danos morais arbitrados em R$ 1.750,00 (HUM MIL E SETECENTOS E 

CINQÜENTA REAIS), corrigidos. Recurso não provido. (TJSP; APL 7325180-2; Ac. 4053520; 

Franca; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 31/08/2009; 

DJESP 29/09/2009) 

 

528. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA. CAMBIAL. COMPRA E VENDA -NÃO 

COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COMPRA E VENDA DE BENS. Artigos 1º, 2º e 20, § 3º, da Lei nº 

5.474, de 18.7.68, com as modificações da Lei nº 6.268, de 24.11.75 -Duplicatas consideradas 

"frias e ilegais", também nulos os endossos e indevidos e ilícitos os protestos efetuados. 

Nulidades ocorrentes. Ação procedente. Recurso provido. DUPLICATA. Protesto. Sustação. 

Banco endossatário. O banco endossatário, que recebeu por endosso translativo duplicata sem 

causa e a levou a protesto, posteriormente sustado em ações promovidas, responde pelos 

encargos da sucumbência, juntamente com o endossante. Recurso provido. DANOS MORAIS. 

Compra e venda de mercadorias. Duplicata mercantil "fria" -Cobrança ameaçadora, vexatória e 

constrangedora, quando a divida era inexistente (duplicata "fria"). Inteligência dos artigos 42, 

caput e seu parágrafo único e 71, ambos do CDC. Cobrança ameaçadora porque havia 

promessa de inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, 

SCPC, SPC), quando dívida era inexistente. Constrangedora e vexatória devido o apontamento 



do titulo a protesto, tornando pública a situação de inadimplência da autora -Danos morais 

existentes e ocorrentes. Infringência do disposto no art. 42, par$ Único CDC. Danos morais 

arbitrados em R$ 23.250,00 (VINTE E TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQÜENTA REAIS), corrigidos 

desta data. Recurso provido. (TJSP; APL 7321638-7; Ac. 4004488; Ribeirão Preto; Décima Nona 

Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 30/07/2009; DJESP 01/09/2009) 

 

529. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA ÀS SUAS DISPOSIÇÕES. JUROS 

EXCESSIVOS. LIBERDADE DE CONTRATAR DAS PARTES, CERTO QUE O APELANTE CONHECIA AS 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. "PADA SUNT SERVANDA NÃO REVOGADO PELO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. CAPITALIZAÇÃO. AFIRMAÇÃO QUANTO À LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES 

CONTIDAS NA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36 -RECURSO QUE PRETENDE VER AFASTADA SUA 

COBRANÇA EM QUALQUER PERIODICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. 

Legalidade da cobrança desde que não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, 

correção monetária e multa, bem como limitada à taxa de juros prevista em contrato. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução de forma simples e não em dobro. Análise das disposições 

contidas nos artigos 42 e 71, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Recurso Parcialmente 

Provido. (TJSP; APL 7340316-8; Ac. 3926130; São José do Rio Preto; Trigésima Sétima Câmaras 

de Direito Privado; Rel. Des. Luís Fernando Balieiro Lodi; Julg. 24/06/2009; DJESP 21/07/2009) 

 

530. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PROVA NELE CONTIDA JÁ ERA SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO, A NÃO REALIZAÇÃO DAS PROVAS ALMEJADAS NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA, FACE AS PROVAS DOCUMENTAIS ABOJADAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA 

INDENIZAÇÃO. CAMBIAL. COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COMPRA E 

VENDA DE BENS. ARTIGOS 1º, 2º E 20, § 3º, DA LEI Nº 5 474, DE 18 7 68, COM AS 

MODIFICAÇÕES DA LEI Nº 6 268, DE 24 11 75. DUPLICATA CONSIDERADA "FRIA E ILEGAL", 

TAMBÉM NULO O ENDOSSO E INDEVIDO E ILÍCITO O PROTESTO EFETUADO. NULIDADE 

OCORRENTE. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS DUPLICATA. PROTESTO. 

SUSTAÇÃO. ENDOSSATÁRIA. A ENDOSSATÁNA QUE RECEBEU POR ENDOSSO TRANSLATIVO 

DUPLICATA SEM CAUSA E A LEVOU A PROTESTO RESPONDE PELA INDENIZAÇÃO E PELOS 

ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, JUNTAMENTE COM A ENDOSSANTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS 

DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL "FRIA". 

Protesto de título de crédito "frio" que gera cobrança ameaçadora, vexatória e constrangedora, 

quando era inexistente a divida, pois a duplicata mercantil era produto de crime (duplicata 

"fria", tipificado como estelionato no artigo 172, do Código Penal). Inteligência dos artigos 42, 

caput e seu parágrafo único e 71, ambos do CDC. Cobrança ameaçadora porque havia 

promessa de inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao credito (SERASA, 

SCPC, SPC), quando o título cambial era produto de crime. Constrangedora e vexatória devido o 

protesto cambial ilegal e ilícito. Danos morais existentes e ocorrentes. Infringência do disposto 

no art 42, par Único CDC. Danos morais arbitrados em RS 5 000,00 (CINCO MIL REAIS) para a co-

Re Jabur Pneus Ltda e em R$ 5 000,00 (CINCO MIL REAIS) para a co-Ré Fato Fomento Mercantil 

Ltda, corrigidos. Recursos não providos. (TJSP; APL 7305513-5; Ac. 3634024; Ribeirão Preto; 

Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 27/04/2009; DJESP 

03/06/2009) 

 

531. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PROVA NELE CONTIDA JA ERA SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO, A NÃO REALIZAÇÃO DAS PROVAS ALMEJADAS NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA, FACE ÀS PROVAS DOCUMENTAIS ABOJADAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA 



INDENIZAÇÃO. CAMBIAL. COMPRA E VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA COMPRA E 

VENDA DE BENS. ARTIGOS 1º, 2º E 20, § 3º, DA LEI Nº 5 474, DE 18 7 68, COM AS 

MODIFICAÇÕES DA LEI Nº 6 268, DE 24 11 75. DUPLICATA CONSIDERADA "FRIA E ILEGAL", 

TAMBÉM NULO O ENDOSSO E INDEVIDO E ILÍCITO O PROTESTO EFETUADO. NUHDADE 

OCORRENTE. AÇÃO PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO DUPLICATA. PROTESTO. SUSTAÇÃO. 

ENDOSSATANA. A ENDOSSATÁNA QUE RECEBEU POR ENDOSSO TRANSLATIVO DUPLICATA SEM 

CAUSA E A LEVOU A PROTESTO RESPONDE PELOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA, JUNTAMENTE 

COM A ENDOSSANTE. RECURSO NÃO PROVIDO DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

MERCADORIAS. DUPLICATA MERCANTIL "FRIA". Protesto de título de crédito "frio" que gera 

cobrança ameaçadora, vexatória e constrangedora, quando era inexistente a dívida, pois a 

duplicata mercantil era produto de crime (duplicata "fria", tipificado como estelionato no artigo 

172, do Código Penal). Inteligência dos artigos 42, caput e seu parágrafo único e 71, ambos do 

CDC. Cobrança ameaçadora porque havia promessa de inserção do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao credito (SERASA, SCPC, SPC), quando o título cambial era produto de 

crime. Constrangedora e vexatória devido o protesto cambial ilegal e ilícito. Danos morais 

existentes e ocorrentes. Infringência do disposto no art 42, par único CDC. Danos morais 

arbitrados em RS 10 000,00 (DEZ MIL REAIS) para a co-Re Industrial e Comercial Jandaia Ltda e 

em R$ 20 000,00 (VINTE MIL REAIS) para a co-Ré Capitalize Fomento Comercial Ltda, corrigidos 

Recurso não provido. (TJSP; APL 7285688-9; Ac. 3545295; Leme; Décima Nona Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 02/03/2009; DJESP 23/04/2009) 

 

532. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. 

PAGAMENTO À EMPRESA CONCESSIONÁRIA SOB A MODALIDADE DE TARIFA. CORTE POR FALTA 

DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. 1. A relação jurídica, na hipótese de serviço público prestado por 

concessionária, tem natureza de Direito Privado, pois o pagamento é feito sob a modalidade de 

tarifa, que não se classifica como taxa. 2. Nas condições indicadas, o pagamento é 

contraprestação, aplicável o CDC, e o serviço pode ser interrompido em caso de 

inadimplemento, desde que antecedido por aviso. 3. A continuidade do serviço, sem o efetivo 

pagamento, quebra o princípio da isonomia e ocasiona o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, repudiado pelo Direito (interpretação conjunta dos arts. 42 e 71 do CDC). 4. Agravo 

regimental não provido. (STJ; AgRg-Ag 1.031.125; Proc. 2008/0066630-5; RS; Segunda Turma; 

Relª Min. Eliana Calmon Alves; Julg. 12/08/2008; DJE 08/09/2008) 

 

533. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. DELITO DO ARTIGO 71, DA LEI 

Nº 8.037/90. CARACTERIZADO. Configura os delitos dos artigos 4º, "a", da Lei nº 1.521/51 e 71, 

da Lei nº 8.078, quando presentes os elementos subjetivos desses tipos, que são os dolos de 

usura e constrangimento moral práticos sobre a vítima. Desprovimento de recurso que se 

impõe. (TJMG; APCR 1.0407.04.004923-8/0011; Mateus Leme; Terceira Câmara Criminal; Rel. 

Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 29/07/2008; DJEMG 09/09/2008) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCR 1.0407.04.004923-8/001(1); Mateus Leme; Terceira 

Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Carlos Cruvinel; Julg. 29/07/2008; DJEMG 

09/09/2008). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR 

- DELITO DO ARTIGO 71, DA LEI Nº 8.037/90 - CARACTERIZADO. Configura os delitos 

dos artigos 4º, "a", da Lei nº 1.521/51 e 71, da Lei nº 8.078, quando presentes os 

elementos subjetivos desses tipos, que são os dolos de usura e constrangimento moral 

práticos sobre a vítima. Desprovimento de recurso que se impõe. APELAÇÃO CRIMINAL 

N° 1.0407.04.004923-8/001 - COMARCA DE MATEUS LEME - APELANTE(S): DIVA 

IMACULADA DE PAULA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS 

- RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL. ACÓRDÃO: Vistos etc., 



acorda, em Turma, a 3ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 29 de julho de 2008. DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. ANTÔNIO CARLOS CRUVINEL: VOTO: Presentes os 

pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. Trata-se de Recurso de 

Apelação interposto contra a sentença de fls. 177/183, que julgou parcialmente 

procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar a ré Diva Imaculada de 

Paula como incursa nas sanções do art. 4º, "a", da Lei nº 1.521/51 e art. 71 da Lei nº 

8.078/90, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção 

em regime aberto e, 10 (dez) dias-multa no valor mínimo legal, pena privativa 

substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Nas razões 

de fls. 190/193, alega a ré "que não existem provas nos autos aptas para lastrear o 

decreto condenatório". Razão não assiste a Apelante. Narra a denúncia que a acusada, 

entre os anos de 1997 e 2003, na cidade de Mateus Leme, emprestou dinheiro à 

diversas pessoas mediante a cobrança de juros extorsivos e, ante a inadimplência de 

alguns clientes, teria exposto-os a ridículo perante a sociedade local. Com efeito, a 

própria denunciada relatou que "Realmente a interroganda efetuou empréstimo à 

pessoa de Maria Aparecida. Estes fatos se deram em 1997 e foi Maria Aparecida que 

se dispôs a pagar inicialmente juros bancários e posteriormente juros de 10%. Que 

inicialmente Maria Aparecida emitiu um cheque à interroganda, mas posteriormente 

acabou rasgando este cheque e assinado uma notinha, e o valor do empréstimo foi 

pago integralmente, em parcelas. Que chegou a efetuar empréstimos também a Dilma 

e Nívio, funcionando como avalista dos mesmos, e recebeu cheques de contas 

encerradas e, posteriormente, notas promissórias que foram assinadas por Dilma e 

Nívio. Essas notas estavam devidamente preenchidas quando assinadas. Que chegou a 

fazer empréstimo para Maria do Carmo, acreditando que tenha se dado em 1995, e 

Samuel e Vera fizeram compras em sua loja e deixaram de pagar. Maria do Carmo 

pagou o empréstimo sem juros em razão da amizade que a interroganda tinha com a 

mesma." A vítima Nívio de Assis Pereira, à fl. 157, relata com detalhes o empréstimo 

tomado com a denuciada. Já Benedita Barbosa do Nascimento, fls. 66/67, deixa 

enfatiza "Que no ano de mil novecentos e noventa e oito, a declarante recebeu em sua 

residência a visita da Srª Diva, indiciada do presente feito, que reclamava de seu 

vizinho, o qual lhe havia emprestado dinheiro a juros; que neste dia, a declarante é que 

tomou conhecimento de que Diva emprestava dinheiro e com isto resolveu pegar uma 

quantia de R$ 206,04 (duzentos e seis reais e quatro centavos) a juros de 20% (vinte 

por cento), sendo que a partir daquele dia, a declarante começou a enfrentar "um 

verdadeiro inferno", pois todas as vezes que dirigia-se a Sra. Diva para quitar seu 

débito, a mesma aumentava os juros, virando "uma bola de neve". Perguntado a 

declarante qual o valor dos juros cobrado por ela sobre o valor emprestado, respondeu 

que era de 20% (vinte por cento); perguntado a declarante se já foi humilhada ou 

constrangida por Diva, respondeu que sim, pois Diva fala mal da declarante com seus 

conhecidos, levando ao conhecimento de outrem seu debito coma mesma". Por fim, a 

testemunha Raquel Maria Ferreira, à fl. 161, confirma ipsis litteris os fatos narrados na 

denúncia, dizendo que "no ano de 1998 tomou emprestado da acusada valor de hum 

mil reais emitindo um cheque do Banco Real como garantia do pagamento. Que a 

depoente foi pagando os juros mas não tinha recibo desses pagamentos apesar dos 

pedidos da depoente. Que certa feita foi procurada em sua casa pela acusada exigindo 

o pagamento do cheque quando então fez um escândalo na porta da depoente ocasião 

em que vários vizinhos presenciaram o que aconteceu". Portanto, comprovado 



"quantum satis" a prática dos delitos do art. 4º, "a" da Lei nº 1.521/51 e 71, da Lei nº 

8.078/90, dadas as circunstâncias que os cercaram, não há como vislumbrar outro 

desiderato para o caso concreto, mostrando-se, pois, correta a decisão condenatória. 

Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Custas, na forma da lei. Votaram 

de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): PAULO CÉZAR DIAS e ANTÔNIO 

ARMANDO DOS ANJOS. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0407.04.004923-8/001 

 

534. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA INDEVIDA. A cobrança somente é válida se estiver dentro dos 

limites do CDC, ou seja, despida de qualquer tipo de abuso. Com efeito, o Diploma Protetivo do 

Consumidor, em seu art. 42, caput, prevê norma que proíbe o fornecedor de utilizar-se de 

ameaça ou constrangimento físico e moral na cobrança de dívidas, instituindo, inclusive, tipo 

penal para tal conduta (art. 71 do CDC). POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJRS; AC 70018553339; Canguçu; Sexta Câmara Cível - Regime de Exceção; Rel. Des. 

Angelo Maraninchi Giannakos; Julg. 04/12/2007; DOERS 15/01/2008; Pág. 37) 

 

535. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 

DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE A PROVA NELE CONTIDA JÁ ERA SUFICIENTE PARA PROFERIR 

A DECISÃO, A NÃO REALIZAÇÃO DAS PROVAS ALMEJADAS NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE 

DEFESA, FACE AS PROVAS DOCUMENTAIS ABOJADAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATA. CAMBIAL. MERCADORIAS DEVOLVIDAS POR 

ESTAREM IMPRESTÁVEIS PARA O FIM QUE SE DESTINAVA. NÃO EXISTÊNCIA DA EFETIVA 

COMPRA E VENDA DE BENS. ARTIGOS 1º, 2º E 20, § 3º, DA LEI Nº 5 474, DE 18 7 68, COM AS 

MODIFICAÇÕES DA LEI Nº 6 268, DE 24 11 75. DUPLICATA CONSIDERADA "FNA E ILEGAL", 

TAMBÉM NULO O ENDOSSO E INDEVIDO E ILÍCITO O PROTESTO EFETUADO. NULIDADE 

OCORRENTE. RECURSO PROVIDO DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. 

DUPLICATA MERCANTIL "FRIA". Apontamento do titulo de crédito "frio" a protesto que gera 

cobrança ameaçadora, vexatória e constrangedora, quando era inexistente a divida, pois a 

duplicata mercantil era produto de crime (duplicata "fna", tipificado como estelionato no artigo 

172, do Código Penal). Inteligência dos artigos 42, caput e seu parágrafo único e 71, ambos do 

CDC. Cobrança ameaçadora porque havia promessa de inserção do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC, SPC), quando o titulo cambial era produto de 

crime. Constrangedora e vexatória devido o protesto cambial ilegal e ilícito. Danos morais 

existentes e ocorrentes. [nfringência do disposto no art 42, par Único CDC. Danos morais 

arbitrados em RS 10 000,00 (DEZ MIL REAIS), corrigidos desta data. Recurso provido. (TJSP; APL 

7217106-9; Ac. 3227175; Campinas; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo 

Hatanaka; Julg. 18/08/2008; DJESP 24/09/2008) 

Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações que sobre ele constem 

em cadastros, banco de dados, fichas e registros: 

Pena Detenção de seis meses a um ano ou multa. 

Julgados 

536. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 1. A relação jurídica 

existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 



2591. Precedentes. 2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do 

consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 

do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto nº 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), 

gerando direito à indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, que 

pressupõe um risco à segurança do consumidor. 3. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 

CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo diploma legal. 4. Inexistindo norma específica 

quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916. 

5. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 740.061; Proc. 2005/0056417-2; MG; Quarta 

Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/03/2010; DJE 22/03/2010) 

 

537. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. FORNECIMENTO DE 

SEGUNDA VIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI. CONSTITUIÇÃO DO 

DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE, SOB PENA DE CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, ART. 267, VI). RECURSO PROVIDO, COM 

INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. A medida cautelar de exibição é de caráter 

satisfativo, pois tem o escopo de evitar situação de risco em caso de eventual processo, 

justificando o interesse do autor em conhecer, examinar e conferir o documento sujeito à 

exibição. 2. O pedido de exibição de segundas vias de extratos bancários encerra obrigação de 

fazer decorrente de disposição legal (CDC, art. 43), e não do contrato, já que a sonegação de 

informações constantes de banco de dados de fornecedor constitui crime (CDC, art.72). 

Tratando-se, contudo, de espécie de documento cujo fornecimento é legal e contratualmente 

tarifado, deve o interessado, antes de ingressar em juízo, constituir em mora a instituição 

financeira, pois de outro modo não poderá demonstrar a recusa da exibição intentada 

extrajudicialmente, e o conseqüente descumprimento injusto da obrigação. Assim não agindo, o 

interessado se torna carecedor de ação, ante a falta de pressuposto de constituição válida e 

regular do processo, pois a mora não decorre do tão-só descumprimento da obrigação, mas da 

extinção do prazo assinalado para o seu cumprimento ou, não havendo tal prazo, da 

interpelação do obrigado. (TJPR; ApCiv 0123793-0; Ac. 589; Tomazina; Oitava Câmara Cível; Rel. 

Des. Ivan Bortoleto; DJPR 02/09/2002) 

Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante de 

cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber ser inexata: 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Julgados 

538. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. 1. A relação jurídica 

existente entre o contratante/usuário de serviços bancários e a instituição financeira é 

disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme decidiu a Suprema Corte na ADI 

2591. Precedentes. 2. O defeito do serviço ensejador de negativação indevida do nome do 

consumidor, ato ilícito em essência, caracterizando-se também infração administrativa (art. 56 

do CDC c/c o art. 13, inc. XIII, do Decreto nº 2.181/1997) e ilícito penal (arts. 72 e 73 do CDC), 

gerando direito à indenização por danos morais, não se confunde com o fato do serviço, que 

pressupõe um risco à segurança do consumidor. 3. Portanto, não se aplica, no caso, o art. 27 

CDC, que se refere aos arts. 12 a 17, do mesmo diploma legal. 4. Inexistindo norma específica 

quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, é de rigor a incidência do art. 177 do CC/1916. 

5. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 740.061; Proc. 2005/0056417-2; MG; Quarta 

Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 02/03/2010; DJE 22/03/2010) 



 

539. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CADASTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO 

QUITADO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. Como o 

banco/apelante tem o direito de apresentar a restrição ao órgão cadastral, por outro lado 

também tem a obrigação de dar a respectiva baixa após afastada a inadimplência, e não o 

fazendo em breve lapso de tempo responderá por sua negligência. A demora na correção de 

tais informações poderá, inclusive, levar à responsabilização criminal, nos termos do art. 73, do 

Código de Defesa do Consumidor. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (TJCE; AgRg 

788128-13.2000.8.06.0001/2; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Lincoln Tavares Dantas; DJCE 

18/03/2010) 

 

540. DECLARATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. ARTIGO 295, § ÚNICO DO CPC. INOCORRÊNCIA -PETIÇÃO 

INICIAL DA DEMANDA QUE, EMBORA SINGELA, PERMITE AO REQUERIDO APRESENTAR SUA 

CONTESTAÇÃO DE FORMA EFICIENTE, NÃO PODE SER CONSIDERADA INEPTA. PRELIMINAR 

REPELIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 8.078, DE 11.9.90. EMPRÉSTIMO 

BANCÁRIO. APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA, EX OFFICIO -

POSSIBILIDADE. O TOMADOR DE EMPRÉSTIMO É CONSUMIDOR PARA OS EFEITOS DO CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E O DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS. 

Negativações nos órgãos de proteção ao crédito, sem comprovação dos respectivos débitos; 

porém o Banco, sem qualquer demonstração de saldo devedor do mútuo, efetivou a 

negativação do nome da autora por um débito de R$ 3.633,00, em 05, 12 e 15/02/2007 e 

12/03/2007, no SERASA mas não juntou a provas de tal débito. Fatos descritos na peça exordial 

que aconteceram por culpa exclusiva do Banco-Réu. Inteligência do artigo 73 do CDC. Após as 

quitações das parcelas do financiamento, cumpria ao Réu-Banco ter, imediatamente, retirado o 

nome e o CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC, SPC e Outros), sob 

pena de incidir na pena de detenção de um a seis meses ou multa (art. 73, CDC). Culpa dos Má 

prestação dos serviços bancários. Inteligência do disposto no artigo 14, caput, do CDC. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação 

dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Fatos 

equivocados do preposto do Banco e devidamente comprovados que geraram a inserção, de 

forma abusiva e ilegal, do nome do autor no SERASA, SCPC. Culpa dos prepostos do Banco pela 

má prestações dos serviços bancários (art. 14, CDC). Inexistência de prova no sentido de culpa 

exclusiva do correntista. Danos morais existentes e ocorrentes. Danos morais agora arbitrados 

razoavelmente e de forma eqüitativa em R$ 23.250,00 (VINTE E TREIS MIL E DUZENTOS E 

CINQÜENTA REAIS), com correção monetária desta data e juros moratórios de 1% ao mês, 

contados da data do fato (Súmula n. 54, do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Recurso do 

Réu não provido e o da Autora parcialmente provido. (TJSP; APL 991.09.096149-9; Ac. 4292198; 

São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 

15/12/2009; DJESP 17/02/2010) 

 

541. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 8.078, DE 11.9.90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA, EX OFFÍÀO. POSSIBILIDADE. O 

TOMADOR DE EMPRÉSTIMO É CONSUMIDOR PARA OS EFEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DANOS MORAIS. CORRENTISTA. APÓS O ENCERRAMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO 

DO EMPRÉSTIMO, O NOME DO AUTOR, O BANCO, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA, MANTEVE A 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR PELO MESMO CONTRATO, NO SERASA. FATOS DESCRITOS 

NA PEÇA EXORDIAL QUE ACONTECERAM POR CULPA EXCLUSIVA DO BANCO-RÉU. INTELIGÊNCIA 

DO ARTIGO 73 DO CDC. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA R. Sentença, cumpria ao Réu- 



Banco ter, imediatamente, retirado o nome e o CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito 

(SERASA, SCPC, SPC e Outros), sob pena de incidir na pena de detenção de um a seis meses ou 

multa (art. 73, CDC). Culpa dos prepostos do Banco pela Má prestação dos serviços bancários. 

Inteligência do disposto no artigo 14, caput, do CDC. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos a prestação dos serviços. Fatos equivocados do preposto do 

Banco e devidamente comprovados que geraram a inserção, de forma abusiva e ilegal, do nome 

do autor no SERASA, SCPC. Culpa dos prepostos do Banco pela má prestação dos serviços 

bancários (art. 14, CDC). Inexistência de prova no sentido de culpa exclusiva do correntista. 

Danos morais existentes e ocorrentes. Danos morais já arbitrados razoavelmente e de forma 

eqüitativa em 20 (vinte) salários minimos. Recurso não provido. (TJSP; APL 991.09.093916-7; Ac. 

4290754; Buritama; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 

15/12/2009; DJESP 17/02/2010) 

 

542. AÇÃO ORDINARIA-PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO-DIVIDA PAGA. 

DEVER DA INSTITUIÇÃO BANCARIA. A impossibilidade jurídica do pedido somente ocorre 

quando o ordenamento veda o deferimento da proteção jurisdicional requerida pela parte. O 

interesse de agir está na necessidade da parte verificar, se a restrição ao seu crédito se deu na 

forma legal, sendo que a procedência ou não do feito, dependerá das provas que serão 

produzidas pelas partes. A teor do que dispõem os artigos 43, §3º, e 73 do Código de Defesa do 

Consumidor, constitui obrigação do credor, tão logo regularizada a situação de inadimplência, 

proceder ao imediato cancelamento dos dados constantes nos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de ofensa à sua finalidade, já que não se prestam a fornecer informações inverídicas a 

quem delas necessita. Preliminares rejeitadas e recurso não provido. (TJMG; APCV 

1.0024.09.486007-9/0011; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Aluízio 

Pacheco de Andrade; Julg. 15/12/2009; DJEMG 29/01/2010) 

 

543. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI Nº 8.078, DE 11.9.90. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. 

APLICABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA, EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. 

O TOMADOR DE EMPRÉSTIMO É CONSUMIDOR PARA OS EFEITOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 297 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. O AUTOR ERA TITULAR DA CONTA CORRENTE N. 

560.271-6, AGÊNCIA 526-6 (JALES/SP). No ano de 2007, ocorreram emissões de cinco (5) 

cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos, mas, em 19/02/2008, o autor 

regularizou os cinco cheques sem fundos e, apesar de tal regularização, o Banco não efetuou a 

exclusão do nome do autor os cadastros restritivos do CD, SPC e SERASA, ou seja, o Banco, sem 

qualquer demonstração de saldo devedor do mútuo, manteve a negativação do nome do autor 

por um débito inexistente, no SERASA mas não juntou a provas de tal débito. Fatos descritos na 

peça exordial que aconteceram por culpa exclusiva do Banco-Réu. Inteligência do artigo 73 do 

CDC. Após as quitações das dividas dos cheques, cumpria ao Réu-Banco ter, imediatamente, 

retirado o nome e o CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, SCPC, SPC e 

Outros), sob pena de incidir na pena de detenção de um a seis meses ou multa (art. 73, CDC). 

Culpa dos prepostos do Banco pela má prestação dos serviços bancários. Inteligência do 

disposto no artigo 14, "capuf, do CDC. O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços. Fatos equivocados do preposto do Banco e devidamente 

comprovados que geraram a inserção, de forma abusiva e ilegal, do nome do autor no SERASA, 

SCPC. Culpa dos prepostos do Banco pela má prestação dos serviços bancários (art. 14, CDC). 

Inexistência de prova no sentido de culpa exclusiva do correntista. Danos morais existentes e 

ocorrentes. Danos morais já arbitrados razoavelmente e de forma eqüitativa em R$ 20.000,00 



(VINTE MIL REAIS), corrigidos. Recurso não provido. (TJSP; APL 991.09.073013-6; Ac. 4271446; 

Jales; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 10/11/2009; 

DJESP 29/01/2010) 

 

544. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA 

ASSERÇÃO. PROTESTO. MANUTENÇÃO. DEVER DE EFETUAR O CANCELAMENTO. CREDOR. 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A teoria da asserção ou in status assertionis dispõe que as 

condições da ação devem ser apreciadas de acordo com os fatos narrados na exordial. Assim, 

pelo exame das alegações trazidas na petição inicial, percebe-se que as parcelas do 

refinanciamento foram pagas à recuperadora do crédito, situação que demonstra a existência 

de relação jurídica material entre eles e caracteriza a legitimidade passiva ad causam. 

Adimplida a obrigação, nos termos do art. 73 do CDC é dever do credor efetuar o cancelamento 

do protesto. Se o credor não determinou o cancelamento do protesto, após 09 (nove) meses do 

pagamento da obrigação, é devida a reparação a título de danos morais. A Lei nº 9.429/97 não 

prevê a obrigação do devedor em efetuar o cancelamento do protesto, motivo pelo qual é 

aplicado o CDC. O valor da reparação por danos morais deve recompor o abalo sofrido. Deve ser 

arbitrado com proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e as condições 

econômicas do violador do dever de cuidado. (TJMG; APCV 1.0647.08.087558-4/0011; São 

Sebastião do Paraíso; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 

08/10/2009; DJEMG 29/10/2009) 

 

a. Integra do Acórdão - (TJMG; APCV 1.0647.08.087558-4/001(1); São Sebastião do 

Paraíso; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Tibúrcio Marques; Julg. 08/10/2009; 

DJEMG 29/10/2009). EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - TEORIA DA ASSERÇÃO - PROTESTO - 

MANUTENÇÃO - DEVER DE EFETUAR O CANCELAMENTO - CREDOR - REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. A teoria da asserção ou in status assertionis dispõe que as condições 

da ação devem ser apreciadas de acordo com os fatos narrados na exordial. Assim, 

pelo exame das alegações trazidas na petição inicial, percebe-se que as parcelas do 

refinanciamento foram pagas à recuperadora do crédito, situação que demonstra a 

existência de relação jurídica material entre eles e caracteriza a legitimidade passiva 

ad causam. Adimplida a obrigação, nos termos do art. 73 do CDC é dever do credor 

efetuar o cancelamento do protesto. Se o credor não determinou o cancelamento do 

protesto, após 09 (nove) meses do pagamento da obrigação, é devida a reparação a 

título de danos morais. A Lei nº 9.429/97 não prevê a obrigação do devedor em efetuar 

o cancelamento do protesto, motivo pelo qual é aplicado o CDC. O valor da reparação 

por danos morais deve recompor o abalo sofrido. Deve ser arbitrado com 

proporcionalidade, tendo em vista a extensão do dano e as condições econômicas do 

violador do dever de cuidado. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0647.08.087558-4/001 - 

COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - 1º APELANTE(S): GILBERTO DO 

NASCIMENTO - 2º APELANTE(S): RENAC RECUPERADORA NACIONAL CRED LTDA - 3º 

APELANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRED FIN INV - APELADO(A)(S): GILBERTO DO 

NASCIMENTO, RENAC RECUPERADORA NACIONAL CRED LTDA, BV FINANCEIRA S/A 

CRED FIN INV - RELATOR: EXMO. SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES ACÓRDÃO. Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 15ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM REJEITAR A PRELIMINAR. DAR PROVIMENTO AO PRIMEIRO 

E AO SEGUNDO RECURSOS. NEGAR PROVIMENTO AO TERCEIRO RECURSO. Belo 

Horizonte, 08 de outubro de 2009. DES. TIBÚRCIO MARQUES – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. TIBÚRCIO MARQUES: VOTO - Trata-se de recursos de 



Apelação interpostos por Gilberto do Nascimento, RENAC - Recuperadora Nacional de 

Crédito Ltda. e BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimento contra a r. 

sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Sebastião do Paraíso 

que, na ação de indenização por danos morais ajuizada pelo primeiro apelante em face 

dos segundos, julgou procedente o pedido inicial, condenando solidariamente as 

requeridas a pagarem ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigido monetariamente pelos índices da tabela da Corregedoria de 

Justiça, acrescido de juros de 12% ao ano, tudo a partir do arbitramento, a teor da 

Súmula nº 362 do STJ. Condenou-as, também, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. DA PRIMEIRA 

APELAÇÃO - Inconformado, recorre o autor às fls. 137/144, pugnando pela majoração 

do valor dos danos morais, por entender que foram fixados em quantia irrisória. DA 

SEGUNDA APELAÇÃO A empresa RENAC apresentou recurso de apelação às fls. 

145/163, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Sustenta que é empresa 

prestadora de serviços, agindo como mandatária em cobrança da BV Financeira S/A. 

Afirma que nunca agira em nome próprio, não havendo possibilidade de ser aplicado o 

instituto da solidariedade. Aduz que o protesto foi efetivado pela BV Financeira diante 

da inadimplência do cliente. Que não contribuiu em nada com esse fato, pois apenas 

efetuou a cobrança das parcelas inadimplidas. Afirma que o autor não produziu provas 

quanto ao alegado prejuízo moral. Requer a reforma da sentença e a improcedência 

do pedido inicial. Ad cautelam, pugna pela minoração do quantum indenizatório. DA 

TERCEIRA APELAÇÃO - A instituição financeira recorreu às fls. 165/171, alegando que 

diante do inadimplemento do contrato é lícito o protesto do título. Afirma que 

efetuado o pagamento do débito, resta autorizada a retirada do protesto, mas que 

esta obrigação é de responsabilidade do devedor e não do credor, nos termos do art. 

2º da Lei nº 6.690/79. Aduz que a negligência, in casu, foi do autor vez que era dele a 

responsabilidade pela baixa do título protestado. Que não possui qualquer 

responsabilidade indenizatória. Entende que deve ser aplicado ao caso o art. 14, § 3º, II 

do CDC, eis que a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito 

decorreu de ato desidioso imputável exclusivamente a ele, que deixou de baixar os 

protestos lançados em seu desfavor. Sustenta que o autor não comprovou o prejuízo 

moral que alega ter experimentado, descumprindo, assim, o art. 333, I do CPC. Requer, 

ao final, o provimento do recurso e a reforma da sentença com a improcedência do 

pedido inicial. Todos os apelantes apresentaram contrarrazões aos recursos, conforme 

fls. 181/189, 190/206 e 208/213. Este é o relatório. Inicialmente, analisa-se a 

preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela segunda apelante. I - DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RENAC A ré, RENAC - Recuperadora Nacional 

de Crédito Ltda., interpôs apelação (fls. 145/163), alegando a sua ilegitimidade passiva 

ad causam. É cediço que as condições da ação são os requisitos indispensáveis para 

que o juiz examine o mérito de determinada demanda. Sem tais condições, isto é, 

ausente a legitimidade ad causam e/ou o interesse de agir e/ou a possibilidade jurídica 

do pedido, resta vedado ao magistrado proferir sentença de mérito. A legitimidade ad 

causam, por sua vez, constitui a aptidão específica para ser autor ou réu de uma 

demanda, tendo em vista a relação jurídica material. Com efeito, determinada pessoa 

somente poderá litigar em juízo quando possui relação jurídica material com a parte 

adversária. Relativamente à verificação das condições da ação, há duas formas para 

realizar: A primeira, adotada por Liebman, afirma que as condições da ação devem ser 

analisadas de acordo com as provas produzidas nos autos; A segunda (teoria da 

asserção ou in status assertionis) assevera que as condições da ação devem ser 

apreciadas de acordo com os fatos narrados na exordial. Assim, se da simples leitura 



da inicial for possível verificar a existência de relação jurídica material entre as partes, 

constata-se a presença da legitimidade ad causam. Nesta corrente, não se investiga as 

provas dos autos. A doutrina atual confere grande importância à referida distinção, 

pois tenta espancar uma enorme imperfeição do sistema processual, senão vejamos. 

No primeiro caso - tese de Liebman -, o juiz examina as condições da ação com base no 

acervo probatório e, se entender ausente a legitimidade ad causam, profere sentença 

sem julgamento do mérito. Ora, se o processo percorreu toda a fase instrutória e o 

magistrado analisou toda a demanda, incluindo as provas, caberia a ele resolver o 

mérito e não extinguir o processo na forma do art. 267 do CPC. Evidencia um contra-

senso o exame das provas e a decisão sem mérito. Além disso, de nada adiantou a 

prestação jurisdicional realizada de acordo com as provas produzidas, haja vista que a 

referida decisão formou tão-somente coisa julgada formal, fato que autoriza o 

ingresso de nova ação, provocando a reabertura de outra fase probatória que, nada 

mais será, que a repetição das provas já produzidas. De outro lado, a segunda hipótese 

- teoria da asserção -, busca resolver a incoerência de obrigar o exame de provas e, 

mesmo assim, surgir sentença sem mérito. Nesta corrente, o magistrado examina as 

condições da ação apenas e tão-somente levando em conta os fatos narrados pelo 

autor na inicial. Se, da leitura das afirmações do autor constatar-se a carência da ação, 

o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, situação que impedirá o 

prosseguimento desnecessário do processo. Todavia, acaso o magistrado tenha que 

ingressar no exame das provas para examinar, por exemplo, a legitimidade ad causam, 

a sentença será de improcedência, uma vez que a referida análise investigou a base 

fática da relação jurídica material, os elementos essenciais para sua constituição e 

desenvolvimento, assim como o próprio direito material. Diante disso, nada mais justo 

que a sentença forme coisa julgada material e impeça a repropositura da ação. Sobre a 

adoção da teoria da asserção, vale trazer a lição de Luiz Guilherme Marinoni: "O 

interesse e a legitimidade para causa representam requisitos para o julgamento do 

pedido (não podendo mais ser considerados, como já se propôs, elementos 

constitutivos da ação) e devem ser aferidos in statuts assertionis, isto é, à vista das 

afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. 

Havendo manifesta ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse 

processual, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, CPC), com 

extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão 

jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se 

da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito 

(art. 269, I, CPC). No primeiro caso, não há que se pensar na formação de coisa julgada 

(ou, como prefere o CPC, coisa julgada material, art. 467). Não havendo sentença de 

mérito transitada em julgado, no sistema do Código, não há que se falar igualmente 

na possibilidade de ação rescisória (STJ, 1ª Seção, AR 381/SP, Rel. Min. Demócrito 

Reinaldo, j. em 27.09.1994, DJ 12.06.1995, p. 132). No segundo, há resolução de 

mérito e formação de coisa julgada, podendo ser eventualmente aviada, sendo 

oportuna, ação rescisória. (STJ, 3ª Turma, REsp 21.544/MG, rel. Min. Eduardo ribeiro, j. 

em 19.05.1992, Dj 08.06.1992, p. 8.619)". (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de 

Processo Civil Comentado artigo por artigo. 2008. Ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 

p. 98). O Superior Tribunal de Justiça vem adotando a teoria da asserção, conforme a 

seguir: "Apenas a ilegitimidade de partes, a falta de interesse processual e a 

impossibilidade jurídica do pedido permitem o juízo de carência da ação. Tais 

requisitos devem ser constatados in status assertionis, isto é, segundo aquilo que foi 

alegado na inicial, não estando demonstrados na hipótese." (REsp 818.603/RS, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 



03/09/2008). "Ademais, consoante cediço, 'a legitimidade do Ministério Público para 

ajuizar tais ações (civis públicas) é prevista in status assertionis, ou seja, conforme a 

narrativa feita pelo demandante na inicial ('teoria da asserção')' (REsp nº. 

265.300/MG, DJ de 2/10/2006)." (AgRg no REsp 877.161/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2006, DJ 01/02/2007 p. 442). "1. O caso 

trata de ação civil pública ajuizada pelo MPSP em face da CPTM, concessionária do 

serviço público, para adequar o serviço de transporte de passageiros, que, no entender 

do autor, vinha sendo deficientemente prestado. A sentença julgou parcialmente o 

pedido, condenando a concessionária a adequar-se, nos termos da sentença, aos 

serviços que devem ser prestados aos cidadãos. 2. É dever do Poder Público e de seus 

concessionários e permissionários prestar serviço adequado e eficiente, atendendo aos 

requisitos necessários para segurança, integridade física, e saúde dos usuários, tudo 

conforme os arts. 6º, I e X, do CDC c/c 6º da Lei nº. 8.987/95. 3. Deste modo, uma vez 

constatada a não-observância de tais regras básicas, surge o interesse-necessidade 

para a tutela pleiteada. Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas in 

status assertionis ('Teoria da Asserção'), ou seja, conforme a narrativa feita pelo 

demandante, na petição inicial. Desse modo, o interesse processual exsurge da 

alegação do autor, realizada na inicial, o que, ademais, foi constatado posteriormente 

na instância ordinária. Tudo isso implica reconhecer a não-violação dos arts. 3º e 267, 

VI, do CPC." (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007 p. 201). Diante de todo o exposto, conclui-se 

pela adoção da teoria da asserção, cuja consequência é a realização do exame das 

condições da ação com base nos fatos narrados na inicial. No caso sob julgamento, o 

autor sustentou na exordial que, em razão de dificuldades financeiras refinanciou o 

contrato celebrado com a BV Financeira S/A. Aduz que o refinanciamento foi aceito e 

realizado pela BV Financeira em conjunto com a RENAC, que parcelou a dívida em 12 

prestações iguais e sucessivas de R$ 109,39, com vencimento da última parcela em 

11/07/2007. Afirma que não obstante ter efetuado o pagamento regular das parcelas 

do refinanciamento o seu nome continuou negativado junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Assim, pelo exame das alegações trazidas pelo autor na petição inicial, 

percebe-se que as parcelas do refinanciamento foram pagas à RENAC (fls. 13/26), 

situação que demonstra a existência de relação jurídica material entre a apelante e o 

autor. Portanto, considerando a existência de relação material entre as partes, a 

segunda apelante detém legitimidade passiva ad causam, razão pela qual, neste 

ponto, deve-se negar provimento ao recurso. II - DA SEGUNDA APELAÇÃO – RENAC 

Ultrapassada a questão preliminar, passa-se à análise da apelação interposta pela 

RENAC - segunda apelante. O inconformismo da apelante merece prosperar. Extrai-se 

dos autos que, após adquirir um veículo financiado junto à BV Financeira S/A, o autor, 

passando por dificuldades, solicitou o refinanciamento do débito, o qual foi aceito e 

realizado pela primeira requerida em conjunto com a segunda, RENAC. In casu, não 

restam dúvidas quanto ao contrato de financiamento nº. 80022174, celebrado entre o 

autor e a BV Financeira S/A, bem como quanto ao refinanciamento do débito junto à 

RENAC. A dívida foi parcelada em 12 vezes de R$ 109,39, com vencimento da primeira 

parcela em 11/07/2006 e última em 11/07/2007. Conforme documentos de fl. 13/26, 

as 12 parcelas do refinanciamento foram adimplidas, sendo a última quitada em 

11/07/2007 (fl. 26). Ao contestar o feito (fls. 38/62) a apelante RENAC informou que 

recebeu os valores das prestações refinanciadas e repassou para a BV Financeira, 

agindo apenas como mandatária da credora originária. A financeira, por sua vez, ao 

contestar o pedido inicial (fls. 99/109), arguiu apenas que competia ao devedor 

providenciar o cancelamento do protesto após o pagamento do débito. Nada 



manifestou sobre o repasse das parcelas cobradas pela RENAC, o que demonstra que a 

recuperadora cumpriu o que lhe competia, ou seja, recebeu os valores e repassou à BV 

Financeira. Quanto ao protesto, verifica-se que foi efetivado em 03/07/03, data 

anterior ao refinanciamento do débito junto à RENAC que ocorreu em 2006. Assim, a 

responsabilidade pelo protesto do título é da financeira e não da recuperadora de 

crédito, que passou a receber os valores refinanciados apenas após 2006. Logo, sendo 

a BV Financeira a única responsável pelo protesto do título, cabe a ela responder pelas 

consequências das suas atitudes. Portanto, sendo a ação indenizatória baseada em 

protesto de título antes do refinanciamento do débito, nenhuma responsabilidade 

pode ser atribuída à RENAC, motivo pelo qual o pedido deve ser julgado improcedente 

em relação a ela. Nestes termos, a segunda apelação deve ser acolhida e provida para 

julgar improcedente o pedido indenizatório em face da RENAC. III - DA TERCEIRA 

APELAÇÃO A BV Financeira S/A recorreu às fls. 165/171, alegando, em resumo, que a 

responsabilidade pela baixa do protesto é do devedor e não do credor, nos termos do 

art. 2º da Lei nº 6.690/79. Além disso, sustentou que o autor não comprovou qualquer 

prejuízo moral que alega ter experimentado. Pois bem. Restou incontroverso nos autos 

que em 05/05/2008 (fl. 12), apesar da quitação, o título emitido pelo devedor ainda 

estava protestado junto ao Cartório. A última parcela do refinanciamento foi paga em 

11/07/2007 (fl. 26). Assim, quase 09 (nove) meses depois do adimplemento da 

obrigação pendia restrição sobre o nome devedor. Quanto à responsabilidade pelo 

cancelamento do protesto, necessário tecer algumas considerações acerca da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em comento. Tratando-se de 

contrato de financiamento, aplica-se o CDC, conforme preceitua o art. 3º, § 2 º. O art. 

43, § 3º do CDC determina que o consumidor pode requerer a retificação dos 

cadastros, sempre que houver inexatidão. Cuida-se de um direito assegurado aos 

consumidores e não um dever dos mesmos. O referido artigo não estipula que é dever 

do consumidor efetuar a exclusão de seu nome de banco de dados ou do protesto, mas 

uma faculdade. Todavia, o art. 73 do CDC prevê que é crime contra a relação de 

consumo deixar de retificar o cadastro em banco de dados e registros. O referido artigo 

assim dispõe: "Art. 73. Deixar de corrigir imediatamente informação sobre consumidor 

constante de cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria saber 

ser inexata: Pena: Detenção de um a seis meses ou multa." Ora, se o Código de Defesa 

do Consumidor estipula que é crime deixar de efetuar a retificação dos registros, o 

dever de efetuar o cancelamento do protesto é do credor e não do devedor. Ocorre que 

a BV Financeira afirma que, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.690/79 e do art. 26, § 1º 

da Lei nº 9.492/97, o dever de efetuar a baixa do protesto é do devedor, ora autor. O 

art. 2º da Lei nº 6.690/79 dispõe que: "Art. 2º Será cancelado o protesto de títulos 

cambiais posteriormente pagos mediante a exibição e a entrega, pelo devedor ou 

procurador com poderes especiais, dos títulos protestados, devidamente quitados, que 

serão arquivados em cartório.(...) § 2º - Na impossibilidade de exibir o título 

protestado, o devedor, para obter o cancelamento do protesto, deverá apresentar 

declaração de anuência de todos que figurem no registro de protesto, com qualificação 

completa e firmas reconhecidas, devendo ser arquivada em cartório a referida 

declaração. (Incluído pela Lei nº. 7.401, de 1985)". Já o art. 26, da Lei nº 9.492/97 

prevê que: "Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado 

diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante 

apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada. § 1º Na 

impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida 

protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma 

reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou 



por endosso translativo. § 2º Na hipótese de protesto em que tenha figurado 

apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada 

pelo credor endossante." Nos termos do art. 26 da Lei nº 9.429/97, o cancelamento do 

registro pode ser efetuado por qualquer interessado. Como a Lei nº 9.429/97 

determinou que o cancelamento do registro pode ser solicitado por qualquer 

interessado, ou seja, dispõe acerca da mesma matéria que a Lei nº 6.690/79 regulava, 

tem-se que a Lei nº 9.429/79 revogou tacitamente a Lei nº 6.690/79, já que a lei 

posterior revoga a Lei anterior. Como a Lei nº 9.492/97 não determina que a obrigação 

de efetuar o cancelamento do protesto é do devedor, mas de qualquer interessado, 

deve ser aplicado o art. 73 do CDC, que prevê a obrigação do credor. Além do mais, em 

se tratando de um eventual conflito de leis, deve ser utilizada a norma mais benéfica 

para o consumidor. Como é mais benéfico para o consumidor que a obrigação de 

efetuar o cancelamento do protesto seja do credor, deve ser aplicado o art. 73 do CDC. 

Tem-se, portanto, que a obrigação de efetuar o cancelamento do protesto, após o 

pagamento, é do credor e não do devedor, não havendo que se falar em 

responsabilidade exclusiva do autor pela manutenção do cadastro. Neste sentido: 

"RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO E EM REGISTRO DE PROTESTO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. (...) Dever do 

credor em providenciar o cancelamento do protesto e da inscrição no Serasa após o 

pagamento da dívida. Aplicação do CDC. Precedentes. (...)." (REsp 897089/SP, Rel. 

Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 

02/04/2007 p. 292). (grifou-se). Como a obrigação de efetuar o cancelamento do 

protesto é do credor e este, mesmo após o pagamento da última parcela do 

refinanciamento em 11/07/2007, não efetuou a baixa do protesto, mantendo o nome 

do autor negativado até o dia 05/05/2008, fl. 12, ou seja, por aproximadamente 9 

(nove) meses, está provado o ato ilícito cometido pelo credor. Não é razoável manter o 

protesto por mais de 09 (nove) meses após o pagamento da dívida. O ato ilícito está 

provado através da manutenção indevida do protesto após a quitação da dívida. 

Quanto ao dano moral tem-se que a manutenção indevida do protesto, por si só 

macula os direitos da personalidade do autor. Este fato é suficiente para a 

configuração do dano moral, sendo absolutamente desnecessária a produção de prova 

objetiva, conforme insistentemente alega a requerida, pois o mero protesto ou 

inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito caracteriza o abalo moral 

indenizável. Neste sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "Nos casos de 

protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o 

dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica. Precedentes; (...)." (REsp 1059663/MS, Rel. Ministra NANCY 

ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). Seguindo o 

mesmo entendimento, posicionou-se este Tribunal: "APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - 

JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' - REJEIÇÃO - PROTESTO - DÍVIDA OBJETO DE 

RENEGOCIAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. (...) Cabe ao apontador do protesto 

levantar o título tão logo seja a dívida quitada ou renegociada, impedindo a 

concretização do óbice ou sua manutenção. O protesto indevido e a decorrente 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito geram dano moral hábil a ensejar justa 

reparação". (TJMG - Apelação Cível nº. 2.0000.00.503650-2/000 - 17ª Câmara Cível - 

Relator DESEMBARGADOR LUCIANO PINTO - Data da Publicação: 10/11/2005). 

"EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR 

DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - NULIDADE DA CITAÇÃO - 

PRELIMINARREJEITADA - TEORIA DA APARÊNCIA - MANUTENÇÃO DO PROTESTO DO 

TÍTULO EMITIDO PELO DEVEDOR APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA - AUSÊNCIA DE 



EMISSÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA - BAIXA DO PROTESTO - OBRIGAÇÃO DO CREDOR - 

INDENIZAÇÃO DEVIDA (...) Não tendo o réu providenciado a carta de anuência nem a 

baixa do protesto do título emitido pelo autor após a quitação do mesmo, deixando 

que o seu nome permanecesse protestado e seu crédito restringido na praça, 

configurados estão o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade, devendo o Banco 

responder pelos danos morais por ele suportados. (...) Recurso parcialmente 

provido(1º) e Recurso julgado prejudicado (2º)". (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 

1.0145.07.401711-5/001,Rel. Márcia De Paoli Balbino, 17ª Câmara Cível, DJ 

24/01/2008)."EMENTA: CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO. DOCUMENTO 

PROTESTADO. CARTA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE. PROTESTO. PERDA DA 

CAPACIDADE NEGOCIAL. IMAGEM DO INDIVÍDUO. CADASTROS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO ARQUIVO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FINALIDADE. Para o cancelamento do registro do 

protesto, mister a apresentação do documento protestado ou, ainda, da carta de 

anuência emitida pelo credor. Se o credor deixou de entregar tais documentos ao 

devedor, assume a responsabilidade pelo cancelamento do registro do protesto junto 

ao respectivo cartório. O simples fato de alguém ter um título protestado 

indevidamente já é suficientemente danoso, porque gera a perda da capacidade 

negocial e é, por si só, nociva à imagem do indivíduo, fazendo surgir dúvidas quanto à 

sua capacidade de honrar compromissos, dificultando ou mesmo impedindo-lhe a 

obtenção de crédito. (...)." (TJMG, APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1.0701.05.108466-6/001. Rel. 

Irmar Ferreira Campos, 17ª Câmara Cível, DJ 25/05/2006). Certamente o bom nome, a 

credibilidade, a honra subjetiva do autor, foram abaladas, fatos estes que por si só 

gera o direito da reparação. Em relação ao nexo causal, tem-se que os transtornos 

sofridos pelo autor ocorreram em virtude do ato negligente da apelante, em manter o 

protesto após a quitação do débito. Comprovada, portanto, a manutenção indevida do 

protesto do título emitido em nome do autor, constituído está, in re ipsa, o dano moral. 

Estando presentes os requisitos previstos no art. 186 e 927 do Código, surge o dever de 

reparar o dano sofrido. IV - DA PRIMEIRA APELAÇÃO - Do quantum indenizatório: O 

autor, ora primeiro apelante, pleiteia a majoração da importância indenizatória, por 

entender que foi fixada em quantia irrisória. Ao decidir o feito o MM. Juiz arbitrou os 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Relativamente à mensuração dos danos 

morais, deve-se ressaltar que a reparação moral tem função compensatória e punitiva. 

A primeira, compensatória, deve ser analisada sob os prismas da extensão do dano e 

das condições pessoais da vítima. O exame da extensão do dano leva em conta o bem 

jurídico lesado, como por exemplo, a honra, a intimidade, lesão corporal, etc. Já as 

condições pessoais da vítima é o critério que pesquisa a situação do ofendido antes e 

depois da lesão. A finalidade punitiva, por sua vez, tem caráter pedagógico e 

preventivo, motivo pelo qual visa desestimular o ofensor a reiterar a conduta ilícita. 

Nesse ponto, observa-se a condição econômica do ofensor e o grau de culpa do 

agente. No caso dos autos, verifica-se que, sob o ângulo compensatório o valor fixado 

pelo juiz a quo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se diminuto, uma vez que o bem 

jurídico lesado - honra - foi atingido de forma grave, haja vista a manutenção indevida 

do protesto do título por mais de 09 (nove) meses. No tocante à função punitiva da 

reparação moral, percebe-se que a referida importância também se revela ínfima, 

visto que se mostra imprescindível desestimular a conduta da apelante, mormente 

quanto à manutenção indevida de título protestado após o regular pagamento. Neste 

ponto, também deve-se levar em conta que a ré detém condição econômica 

avantajada. Destarte, tendo em vista o duplo objetivo da reparação moral, o valor 

fixado na sentença deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais). V – 



DISPOSITIVO: Mediante tais considerações, DOU PROVIMENTO À SEGUNDA APELAÇÃO 

para julgar improcedente o pleito indenizatório em relação à RENAC. Em consequência, 

condeno o autor ao pagamento das custas processuais, inclusive as recursais 

referentes à segunda apelação, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 

10% sobre o valor da condenação, suspendo, todavia, a exigibilidade nos termos do 

art. 12 da Lei nº 1.060/50. Quanto à PRIMEIRA APELAÇÃO DOU PROVIMENTO para 

majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais). Por fim, NEGO PROVIMENTO À TERCEIRA APELAÇÃO. Custas recursais pela 

terceira recorrente - BV Financeira S/A. Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os 

Desembargador(es): TIAGO PINTO e ANTÔNIO BISPO. SÚMULA : REJEITARAM A 

PRELIMINAR. DERAM PROVIMENTO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO RECURSOS. 

NEGARAM PROVIMENTO AO TERCEIRO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0647.08.087558-4/001 

 

545. APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME DE DEVEDOR EM 

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. NEGLIGÊNCIA DO 

CREDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. VALOR MANTIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 73 

DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTS. 186 E 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. 1 - A 

manutenção ilegítima do nome do autor em cadastros de inadimplentes, mesmo depois de 

quitada a integralidade da dívida, é ato ilícito que enseja o dever de reparação. 2 - O dano 

moral, neste caso, existe in re ipsa, ou seja, para sua configuração, basta a prova da ocorrência 

do fato ofensivo. 3 - O valor da indenização deve ser mantido, quando fixado dentro da 

razoabilidade. 4 - Apelo improvido. (TJMG; APCV 1.0701.08.214084-2/0011; Uberaba; Décima 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. José Marcos Vieira; Julg. 16/09/2009; DJEMG 16/10/2009) 

Art. 74. Deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido 

e com especificação clara de seu conteúdo; 

Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 

Art. 75. Quem, de qualquer forma, concorrer para os crimes referidos neste código, incide as 

penas a esses cominadas na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, 

administrador ou gerente da pessoa jurídica que promover, permitir ou por qualquer modo 

aprovar o fornecimento, oferta, exposição à venda ou manutenção em depósito de produtos 

ou a oferta e prestação de serviços nas condições por ele proibidas. 

Julgados 

546. GERENTE DE HIPERMERCADOS NOS GRANDES CENTROS URBANOS. REEMBOLSO DE MORADIA, 

CONCEDIDO DURANTE TODO O PERÍODO IMPRESCRITO. SALÁRIO IN NATURA. Para que uma 

parcela paga ao trabalhador não caracterize acréscimo salarial, é preciso que esse benefício 

não seja em razão do trabalho, para viabilizá-lo e para que este se torne possível, realizável, 

hipótese que difere do caso em exame, pois a moradia em centros urbanos não é condição 

essencial para a prestação de serviços no comércio, em supermercados de grande porte. De 

todos esses elementos, sobressai com clareza que o reembolso dos aluguéis era benefício 

concedido pela prestação dos serviços, por força do contrato de trabalho, razão pela qual 

integra-se ao salário, por força do art. 458 da CLT. 2. PODERES DE MANDO E GESTÃO: ART. 62, 

II, da CLT. Os cargos de gestão referidos no art. 62, II, da CLT exigem a outorga de poderes pelo 

empregador em tal amplitude que permitam ao empregado representá-lo, substituindo-o em 

sua atuação de administração e condução do negócio. A circunstância de o trabalhador 



perceber salário mais elevado que os demais empregados, por si só, não é elemento suficiente 

para excluir o direito às horas extras. 3. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO 

DE CONFIANÇA E PREVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA. O adicional de transferência previsto 

no § 3º do art. 469 da CLT tem como requisito a provisoriedade da transferência para localidade 

diversa da que resultar do contrato, sendo irrelevante para sua percepção o exercício de cargo 

de confiança e previsão contratual, conforme entendimento pacificado na Orientação 

Jurisprudencial nº 113 da SDI-I do TST. 4. PROPAGANDA ENGANOSA VEICULADA PELA EMPRESA 

(HIPERMERCADO). CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. INDICIAMENTO CRIMINAL DO 

GERENTE. DANOS MORAIS. O art. 75 do Código de Defesa do Consumidor. que não passa 

incólume à crítica doutrinária. estende a punição pelos crimes contra as relações de consumo a 

qualquer pessoa que concorrer para a ocorrência do ilícito, enumerando o diretor, 

administrador ou gerente da pessoa jurídica "na medida de sua culpabilidade". Não se ignora 

que a competência material para julgar a prática dessa espécie de ilícito é da Justiça Estadual 

Comum, o que não tem o condão de isentar a empregadora do encargo de esclarecer, em 

defesa formulada na ação trabalhista onde se buscam parcelas diversas e indenização por 

danos morais, os fatos que evidenciariam a culpabilidade do trabalhador na produção de 

material publicitário considerado enganoso. A omissão quanto a essa prova, aliada à falta de 

qualquer exposição conclusiva da versão dos fatos, lava à convicção de que o trabalhador, 

gerente de segunda linha, era posto como "bode expiatório" dos excessos publicitários 

praticados pela organização de grande porte, nas oportunidades em que foi indiciado por falha 

do material produzido pela demandada. Essa conduta enseja o dever de indenizar, decorrente 

do evidente abuso do poder empresarial e, portanto, de direito pela acionada (arts. 186, 187 e 

927 do Código Civil). Recurso parcialmente provido. (TRT 24ª R.; RO 1284/2007-2-24-0-8; 

Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco das C. Lima Filho; Julg. 16/10/2009; DOEMS 

09/11/2009) 

 

547. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME REGIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL, EM 

CONCURSO MATERIAL COM CRIME COMUM. ARTIGO 7º, INCISO VII, DA LEI Nº 8.137/1990, C/C 

O ARTIGO 29, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 75, DO CDC, C/C O ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL, 

POR CINCO VEZES, C/C O ARTIGO 304 E ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA 

QUE REFOGE À VARA DE FEITOS ESPECIAIS, INSTALADA NA COMARCA DE BELO HORIZONTE 

PARA O JULGAMENTO DOS PROCESSOS REGULADOS POR LEIS EXTRAVAGANTES, "QUANDO 

ISOLADAMENTE APLICADAS". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º E 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO Nº 

469, DE 02 DE MAIO DE 2005, EDITADA PELA EG. CORTE SUPERIOR DESTE COLENDO SODALÍCIO. 

Caberá à Vara a ser instalada conhecer e decidir sobre toda a matéria disciplinada em 

legislação penal esparsa, "excluída" a das Varas de Tóxicos, "os casos de concursos de crimes" 

e, ainda, a disciplinada no Código Brasileiro de Trânsito, sendo que para esta permanecerão 

competentes as atuais Varas Criminais". Conflito conhecido, dando-se pela competência do 

Juízo Suscitado (11ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte). (TJMG; CNJ 

1.0000.06.433078-0/000; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Gudesteu Biber 

Sampaio; Julg. 31/10/2006; DJMG 07/11/2006) 

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código: 

I - serem cometidos em época de grave crise econômica ou por ocasião de calamidade; 

II - ocasionarem grave dano individual ou coletivo; 

III - dissimular-se a natureza ilícita do procedimento; 



IV - quando cometidos: 

a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja manifestamente 

superior à da vítima; 

b) em detrimento de operário ou rurícola; de menor de dezoito ou maior de sessenta anos 

ou de pessoas portadoras de deficiência mental interditadas ou não; 

V - serem praticados em operações que envolvam alimentos, medicamentos ou quaisquer 

outros produtos ou serviços essenciais . 

Julgados 

548. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 

76, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. 

Pretensão de trancamento da ação penal. Alegação de inexistência de prática de crime que 

necessita exame de provas que não pode ser feita na estreita via do writ. Ordem denegada. 

(TJMS; HC 2006.019151-2; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Stephanini; Julg. 

29/11/2006; DOEMS 12/02/2007) 

Art. 77. A pena pecuniária prevista nesta Seção será fixada em dias-multa, correspondente 

ao mínimo e ao máximo de dias de duração da pena privativa da liberdade cominada ao 

crime. Na individualização desta multa, o juiz observará o disposto no art. 60, §1° do Código 

Penal. 

Julgados 

549. CONTRATO. COMPRA E VENDA ATRELADA A FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPROPRIEDADE 

DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS DA RÉ. ALEGAÇÃO DO BANCO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

DESCABIDA. RÉUS QUE SÃO PARCEIROS NA OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA E, LOGO, 

RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS. ARTIGO 77, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. Direito do banco apelante 

de se ressarcir, querendo, de eventual prejuízo junto à outra ré. Apelo desprovido. (TJSP; APL 

1255925-2; Ac. 3453043; Piracicaba; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Rizzatto Nunes; Julg. 28/01/2009; DJESP 18/02/2009) 

 

550. CAMBIAL. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO 

ABUSIVO ALEGADO PELO AUTOR, CUJO ÔNUS NATURAL E JURÍDICO DA PROVA DA LEGALIDADE 

DO MESMO É DA RÉ, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. COBRANÇA ABUSIVA, ADEMAIS, 

EVIDENCIADA PELA AMEAÇA DE CORTE E TENTATIVA DE PROTESTO DOS TÍTULOS, OBSTADOS 

POR DECISÃO LIMINAR. ARTIGO 42 C C. ARTIGO 77 DO CDC. Protesto, ademais, que além ser 

ato inútil, demandava a prova do serviço feito, vale dizer, do recibo de entrega ou do aceite do 

título, ambos inexistentes no caso. Nulidade das duplicatas e ilegalidade dos aumentos 

reconhecidas. Efeito erga omnes da sentença que não socorre o autor, eis que de cunho 

privado, e não coletivo, a presente demanda. Procedência parcial da ação principal e integral da 

cautelar, reconhecidas. Recurso do autor parcialmente provido para esse fim, sendo desprovido 

o recurso da ré. (TJSP; APL 1004269-6; Ac. 3184144; São Roque; Vigésima Terceira Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Rizzatto Nunes; Julg. 06/08/2008; DJESP 08/09/2008) 

Art. 78. Além das penas privativas de liberdade e de multa, podem ser impostas, cumulativa 

ou alternadamente, observado odisposto nos arts. 44 a 47, do Código Penal: 



I - a interdição temporária de direitos; 

II - a publicação em órgãos de comunicação de grande circulação ou audiência, às expensas 

do condenado, de notícia sobre os fatos e a condenação; 

III - a prestação de serviços à comunidade. 

Julgados 

551. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS 

ECONÔMICOS. AGRAVO RETIDO. LITISPENDÊNCIA. Para o reconhecimento da litispendência 

exige-se a tríplice identidade, a saber: mesmas partes, causa de pedir e pedido, o que não se 

vislumbra na hipótese. CERCEAMENTO DE DEFESA. A controvérsia dos autos versa apenas sobre 

matéria de direito, mostrando-se desnecessária a produção de prova técnica. O Juiz é o 

destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a 

teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil. ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos 

termos do art. 5º, inc. II, da Lei n.º 7.347/85, alterado pela Lei n.º 11.448/07, art. 3º, parágrafo 

único, da Lei Estadual n.º 11.795/02 e art. 82, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, 

possui a Defensoria Pública legitimidade para a defesa de interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos de consumidores lesados. PRESCRIÇÃO. Aplica-se o prazo vintenário e 

não o qüinqüenário ou trienal, consoante o artigo 177 do CC/16 e 2028 do NCC. Inaplicabilidade 

do artigo 1º- C da Lei nº 9.494/1997 e do artigo 27, do CDC. PRESCRIÇÃO DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS. O egrégio STJ já pacificou o entendimento de que nas ações de cobrança 

referentes a reajustes de saldo em caderneta de poupança, os juros remuneratórios integram o 

principal, deixando de ter natureza acessória, não se aplicando o prazo prescricional do artigo 

178, § 10º, III, do CC/1916. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CDC. A instituição financeira é 

prestadora de serviços e o usuário é o destinatário final dos serviços prestados, nos termos do 

artigo 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. Constitui direito 

adquirido dos poupadores, conforme dispõe o art. 5º, XXXVI da CF, a incidência do regramento 

vigente na data de aniversário, data-base, da caderneta de poupança. Precedentes 

jurisprudenciais. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. O fato de que os bancos 

também amargaram perdas, na época dos planos, não afasta o direito dos poupadores ao 

correto reajustes dos seus saldos. Plano Collor I - Fazem jus, os poupadores, às diferenças de 

correção monetária que resultarem entre os valores que creditaram (0% e 5,38%) e os devidos 

(44,80% e 7,87%), referentes aos índices de IPC de abril e maio de 1990, com o crédito em maio 

e junho daquele ano. Precedentes da Corte e do STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS 

PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS PELA SENTENÇA. Não há falar em sentença extra ou ultra 

petita só porque determinadas providências ao réu para efetivação do julgado. O pedido da 

ação coletiva consiste na condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias da 

poupança quando da edição dos planos econômicos, cabendo ao magistrado que a preside 

estabelecer a forma do creditamento aos lesados, indicando o meio técnico mais adequado 

para o cumprimento do julgado. Desnecessário expresso pedido de suspensão das ações 

individuais. Ausente prejuízo quanto à alegada quebra de sigilo bancário. Viável a determinação 

de juntada de extratos e cálculos. SENTENÇA CONDICIONAL. Afastada a redução do prazo 

imposto para o caso de interposição de recurso. Recurso provido nesse ponto. Mantida a multa. 

INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. REPASSE DOS VALORES NÃO SOLICITADOS AO 

FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS. A lesão decorre de uma origem única, o 

reajustamento a menor dos saldos em poupança, restando atendidos os pressupostos do artigo 

81, inciso III, do CDC, pois a sentença condenatória genérica serve uniformemente a todos os 

substituídos, verificando-se a homogeneidade das suas relações com o banco réu. Correta a 



destinação dos valores não postulados ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados. 

CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO ROL DE POUPADORES. Inversão do ônus 

da prova em favor dos consumidores substituídos. É obrigação das instituições financeiras a 

conservação de demonstrativos de operações bancárias pelo prazo prescricional do artigo 177, 

do Código Civil de 1916, então vigente, sendo o prazo de cinco anos de que fala a Resolução do 

BACEN, o mínimo exigido antes que os documentos sejam microfilmados. Suficiência do prazo 

estabelecido na sentença para o cumprimento da obrigação, ante a notória dotação de recursos 

técnicos e humanos de que dispõe o apelante. JUROS REMUNERATÓRIOS. Integram o principal e 

são devidos em 0,5% ao mês, desde cada vencimento, capitalizados mensalmente. NOMEAÇÃO 

DE PERITO. Correta a nomeação de perito para a fiscalização da execução da sentença. 

Possibilidade de o banco nomear assistente técnico, por ele escolhido, para auxiliar na execução 

dos trabalhos. Art. 421, I, do CPC. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM JORNAIS. A publicação da 

sentença em jornal de grande circulação consiste em pena cumulativa ou alternativa, 

relativamente às infrações penais, nos termos do artigo 78, II, do CDC. Todavia, encontra 

amparo na regra do artigo 461, § 5º, do CPC, já que é faculdade do juiz determinar medidas 

necessárias para a efetivação da tutela. LIMITE DE ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA DA AÇÃO 

COLETIVA. É o legitimado para a propositura da ação coletiva quem delimita a extensão dos 

danos. A sentença não encontra limite territorial na Comarca em que prolatada, pena de se 

admitir que para cada município onde haja uma agência do banco réu deva ser intentada uma 

ação coletiva. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não são devidos honorários advocatícios em ação 

civil pública julgada procedente, devendo ser afastada a regra geral do artigo 20, do CPC, 

aplicando-se a regra especial do artigo 18, da Lei nº 7437/85, com a redação dada pela Lei nº 

8078/90. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO. REJEITARAM AS PRELIMINARES E 

DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70031022148; Porto Alegre; 

Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Walda Maria Melo Pierro; Julg. 04/08/2009; DOERS 

24/08/2009; Pág. 137) 

Art. 79. O valor da fiança, nas infrações de que trata este código, será fixado pelo juiz, ou 

pela autoridade que presidir o inquérito, entre cem e duzentas mil vezes o valor do Bônus do 

Tesouro Nacional (BTN), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. 

Parágrafo único. Se assim recomendar a situação econômica do indiciado ou réu, a fiança 

poderá ser: 

a) reduzida até a metade do seu valor mínimo; 

b) aumentada pelo juiz até vinte vezes. 

Art. 80. No processo penal atinente aos crimes previstos neste código, bem como a outros 

crimes e contravenções que envolvam relações de consumo, poderão intervir, como 

assistentes do Ministério Público, os legitimados indicados no art. 82, inciso III e IV, aos quais 

também é facultado propor ação penal subsidiária, se a denúncia não for oferecida no prazo 

legal. 

Julgados 

552. AÇÃO COLETIVA. RELAÇÃO CONTRATUAL FIRMADA ENTRE COOPERATIVA HABITACIONAL E 

COOPERADOS APLICAM-SE OS REGRAMENTOS CONTIDOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. Assim sendo, a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 

poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo, sendo os interesses ou 



direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum, estando 

legitimado, dentre outros, as associações legalmente constituídas há pelo menos 1 (um) ano e 

que incluam entre seus fins institucionais, exatamente o caso dos autos conforme prevê seu 

estatuto no artigo 2º e artigos 80 a 83 da Lei nº 8.078/90. Ainda, art. 87 da referida Lei prevê a 

isenção de custas, salvo comprovada má- fé. Aplicam-se às ações previstas neste Título as 

normais do Código de Processo Civil e da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que 

respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Agravo desprovido (Voto 

16140). (TJSP; AI 605.521.4/3; Ac. 3578666; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. 

Des. Ribeiro da Silva; Julg. 01/04/2009; DJESP 14/05/2009) 

 

553. DENUNCIAÇAO DA LIDE. FEITO ENVOLVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO. INVIABILIDADE. ART. 80 

DO CDC. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. SEGURO. CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA 

DA LEI Nº 9.656/98, COM PRAZO DETERMINADO. Incidência da nova sistemática, por força de 

sua renovação anual e automática, inexistindo comprovação de que tenha sido oportunizada à 

aderente a adaptação prevista no art. 35, § Io, da nova Lei. Ausência de violação ao ato jurídico 

perfeito e à irretroatividade das Leis. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTAÇÃO DE STENT. Nulidade da 

cláusula contratual excludente de cobertura para o fornecimento de próteses e órteses de 

qualquer natureza. Ocorrência. Existência de vedação, no art 10, VII, da Lei nº 9.656/98, de 

exclusão do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios desde que ligados ao ato 

cirúrgico. Material ligado ao ato cirúrgico, cuja utilização não visa a substituir, mas dar suporte 

a um órgão com problema, não podendo ser considerado prótese. Cláusula, ademais, que deve 

ser interpretada favoravelmente ao consumidor. Abusividade. Configuração. Violação do 

equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva. Cláusula que coloca a consumidora em desvantagem 

exagerada ao se ver impedida, no momento oportuno, de receber o tratamento coronário de 

que necessita. Descumprimento do dever anexo de informação, impossibilitando à aderente de 

ter pleno conhecimento do teor do contrato e das exclusões de responsabilidade. Precedentes 

jurisprudenciais, inclusive da própria Câmara. Inteligência dos arts. 46, 47 e 51, IV, da Lei nº 

8.078/90. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL-Rev 585.508.4/0; Ac. 3414152; São 

Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Percival Nogueira; Julg. 18/12/2008; DJESP 

10/02/2009) 

TÍTULO III  

Da Defesa do Consumidor em Juízo 

CAPÍTULO I  

Disposições Gerais 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 



III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum. 

Julgados 

554. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SINDICATO. O artigo 8º, inciso III, 

da Constituição da República por si só confere legitimidade ativa aos sindicatos para "a defesa 

dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas", o que afasta a interpretação limitativa do instituto da substituição processual 

que era emprestada pelo inciso I do antigo Enunciado N. 310 do TST, já cancelado. Ademais, os 

artigos 1º, IV e 21 da Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347, de 24.07.85) mandam aplicar o 

procedimento previsto nos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079, 

de 11.09.1990) às ações que visem à defesa coletiva de qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo, inclusive os interesses individuais homogêneos (assim entendidos os decorrentes de 

origem comum). Está assim autorizada por Lei expressa a atuação de forma ampla das 

entidades sindicais dos trabalhadores como seus substitutos processuais, no Processo do 

Trabalho, nas assim denominadas "macro-lesões trabalhistas". (TRT 3ª R.; RO 758/2009-008-

03-00.9; Quarta Turma; Rel. Des. Júlio Bernardo do Carmo; DJEMG 29/03/2010) 

 

555. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 

81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR 

N.º 75/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO 

ARTIGO 109, DA CF/88. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil 

Pública em defesa de direitos transindividuais, como sói ser a pretensão de vedação de inserção 

de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo 

cativo, bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos 

contratos vigentes) celebrados pela empresa concessionária com os consumidores de telefonia 

móvel, ante a ratio essendi do art. 129, III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 1º, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do STF (AGR no RE 424.048/SC, 

DJ de 25/11/2005) e S.T.J (RESP 806304/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17/12/2008; RESP 

520548/MT, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/05/2006; RESP 799.669/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 

18.02.2008; RESP 684712/DF, PRIMEIRA TURMA, DJ 23.11.2006 e AGRG no RESP 633.470/CE, 

TERCEIRA TURMA, DJ de 19/12/2005). 2. In casu, a pretensão veiculada na Ação Civil Pública ab 

origine relativa à vedação de inserção de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a 

permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de multa ou valor 

decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela Concessionária 

com os consumidores de telefonia móvel, revela hipótese de interesses nitidamente 

transindividuais e por isso apto à legitimação do Parquet. 3. A nova ordem constitucional erigiu 

um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais 

e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. O novel art. 129, III, 

da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação 

na defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de danos. 5. 

Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação 

isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação 

Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 6. Em conseqüência, 

legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e 



coletivos, sob o ângulo material ou imaterial. 7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a 

defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 

homogêneos. 8. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, esses participam da 

ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses 

interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a 

quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de 

prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais. 9. A assertiva decorre do fato de que a 

ação não se dirige a interesses individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada 

pelo titular do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria. 10. A ação 

civil pública, na sua essência, versa interesses individuais homogêneos e não pode ser 

caracterizada como uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O simples fato de o 

interesse ser supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para legitimar o 

Ministério Público para a propositura dessas ações. 11. A ANATEL é parte ilegítima para figurar 

no pólo passivo de ação proposta em face de empresa concessionária de telefonia móvel, na 

qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim 

como a proibição de cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no 

contratos vigentes, máxime quando a referida fidelização é alternativa e instada mediante 

contrapartida a ser verificada no (Súmula 07/STJ). 12. Deveras, subjaz a ausência de interesse 

jurídico da ANATEL no presente feito porquanto a repercussão dos efeitos da declaração de 

ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim como a proibição de cobrança de multa 

ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no contratos vigentes, não atingirá sua órbita 

jurídica, mas tão-somente a da empresa concessionária, ora Recorrente. Precedentes do STJ: CC 

47.032/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.04.2005, DJ 16.05.2005; RESP 

904.534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 

01.03.2007; RESP 981.389/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 

06.12.2007, DJ 18.12.2007; AGRG no AG 870.749/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 18.12.2007, DJ 21.02.2008; RESP 881.068/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ 03.03.2008; e RESP 838.332/RS, Rel. Ministro Carlos 

Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, 

DJ 06.03.2008). 13. A ANATEL, posto não seja parte no contrato entre o usuário e a 

concessionária, pode intervir, sem alteração da competência, como amucus curiae, no afã de 

verificar sobre a legalidade da prática contratual. 14. O Recurso Especial não é servil ao exame 

de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face 

do óbice erigido pela Súmula 07/STJ. 15. In casu, o recurso não reúne condições de 

admissibilidade no que pertine à alegada ofensa ao art. 273 do CPC, uma vez que o Tribunal a 

quo - ao analisar o agravo de instrumento engendrado contra o deferimento da antecipação de 

tutela initio litis - limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da medida deferida, sob a 

ótica do art. 273 do CPC, que, consoante cediço, deve ser interpretado pelo juiz natural, sendo 

defeso ao STJ o reexame. Precedentes do STJ: AGRG no RESP 838161/DF, DJ de 09.08.2007 e 

RESP 845115/RS, DJ 05.09.2006. 16. A ausência de cognição exauriente do meritum causae - 

legalidade da inclusão de cláusula de fidelização nos contratos de telefonia móvel celular, com 

supedâneo na violação da Norma 23/96 expedida pela ANATEL, impede a prematura abertura 

da via especial, para análise de eventual afronta aos arts. 1º, 5º e 13 da Lei nº 7.347/85; arts. 

51, § 4º; 81, 82, I e 100 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Tribunal a quo 

cingiu-se à analise dos pressupostos atinentes à tutela de urgência indeferida initio litis, 

consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado (fls. 324/325). 17. É vedada a 

discussão, em sede de Recurso Especial, de matéria não debatida no Tribunal de origem, por 

caracterizar supressão de instância. Precedentes desta Corte: AGRG no RESP 590544/RJ, 

Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 17.12.2004; AGRG no RESP 496634/PR, desta relatoria, 

DJ de 29.09.2003 e ROMS 16.346/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 26.04.2004. 18. A 



decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da 

almejada, como V.g.,quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi 

não eleita, consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e 

aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na 

apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base. 19. Os embargos de declaração 

que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam Recurso Especial pela 

violação do artigo 535, II, do CPC. 20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. (STJ; REsp 700.206; Proc. 2004/0157950-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; 

Julg. 09/03/2010; DJE 19/03/2010) 

 

556. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. O preceito contido no art. 8º, III da Constituição 

Federal confere aos Sindicatos legitimidade para propor ação a assegurar direitos dos 

integrantes das categorias que representam, desde que na defesa das hipóteses legais 

previstas, às quais se acresce a tutela dos interesses individuais homogêneos (CDC, art. 81, 

subsidiário). (TRT 5ª R.; RO 83600-82.2005.5.05.0161; Primeira Turma; Relª Desª Elisa Maria 

Amado de Moraes; DEJTBA 19/03/2010) 

 

557. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. LITISPENDÊNCIA. 

NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. Não ocorre inépcia da inicial, se ela contém os 

requisitos exigidos pelo artigo 282, do código de processo civil, da narrativa dos fatos decorre 

logicamente a conclusão e sua redação é inteligível, tendo propiciado defesa ampla. - À luz do 

art. 5º, inciso V, da Lei nº. 7.347/85 e dos artigos 81 a 83 do CDC, as associações constituídas há 

mais de um ano possuem legitimidade para propor ação coletiva na defesa dos individuais 

coletivos dos consumidores. - É de se reconhecer a litispendência, somente, quando entre duas 

ações em curso houver identidade de pedido, partes e causa de pedir (art. 301, §3º, CPC), o que 

levará à extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, V, CPC). - A prescrição para 

resgate de diferença de correção monetária aplicada sobre saldo de conta poupança é 

vintenária, prazo também aplicável aos juros remuneratórios, incidentes mensalmente e 

capitalizados, que se agregam ao capital, perdendo a natureza de acessório, aos quais os 

poupadores têm o direito de receber em decorrência da diferença de correção que não lhes foi 

paga. - Os titulares de caderneta de poupança devem receber pelos valores depositados a 

devida correção monetária oficial, através de índice que melhor reflita a variação da alta do 

custo de vida e mais os expurgos inflacionários relativos aos períodos de planos econômicos 

governamentais. (TJMG; APCV 1.0024.07.524541-5/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 25/11/2009; DJEMG 26/02/2010) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0024.07.524541-5/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 25/11/2009; DJEMG 26/02/2010). 

EMENTA: AÇÃO CIVIL COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. 

LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. - Não 

ocorre inépcia da inicial, se ela contém os requisitos exigidos pelo artigo 282, do 

Código de Processo Civil, da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão e sua 

redação é inteligível, tendo propiciado defesa ampla. - À luz do art. 5º, inciso V, da Lei 

nº. 7.347/85 e dos artigos 81 a 83 do CDC, as associações constituídas há mais de um 

ano possuem legitimidade para propor ação coletiva na defesa dos individuais 

coletivos dos consumidores. - É de se reconhecer a litispendência, somente, quando 

entre duas ações em curso houver identidade de pedido, partes e causa de pedir (art. 

301, §3º, CPC), o que levará à extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 



267, V, CPC). - A prescrição para resgate de diferença de correção monetária aplicada 

sobre saldo de conta poupança é vintenária, prazo também aplicável aos juros 

remuneratórios, incidentes mensalmente e capitalizados, que se agregam ao capital, 

perdendo a natureza de acessório, aos quais os poupadores têm o direito de receber 

em decorrência da diferença de correção que não lhes foi paga. - Os titulares de 

caderneta de poupança devem receber pelos valores depositados a devida correção 

monetária oficial, através de índice que melhor reflita a variação da alta do custo de 

vida e mais os expurgos inflacionários relativos aos períodos de planos econômicos 

governamentais. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.07.524541-5/001 - COMARCA DE BELO 

HORIZONTE - APELANTE(S): UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS S/A - APTE(S) ADESIV: 

ABC ASSOC BRAS CONSUMIDORES - APELADO(A)(S): UNIBANCO UNIAO BANCOS BRAS 

S/A, ABC ASSOC BRAS CONSUMIDORES - RELATOR: EXMO. SR. DES. OTÁVIO PORTES – 

ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador BATISTA DE ABREU , 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM REJEITAR AS PRELIMINARES, NEGAR 

PROVIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL E DAR PROVIMENTO AO ADESIVO. Belo 

Horizonte, 25 de novembro de 2009. DES. OTÁVIO PORTES – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. Proferiu sustentação oral, pela apelante principal, a Dra. Cristianne 

B. Reis. O SR. DES. OTÁVIO PORTES: VOTO - Trata-se de recursos de apelação 

interpostos contra a sentença de fl. 242/250, proferida pelo MM Juiz de primeiro grau 

que, nos autos da Ação Coletiva proposta por ABC - Associação Brasileira dos 

Consumidores em desfavor de Unibanco - União dos Bancos Brasileiros S/A, rejeitou as 

preliminares e julgou procedente a pretensão inicial, para: - declarar que os titulares 

de conta poupança junto ao banco réu possuem o direito à correção de suas contas 

nos meses de junho de 1987 (26,06%), janeiro de 1989 (42,72%) e abril e maio de 1990 

(44,80% e 7,87%); - condenar o réu a realizar o recálculo das contas poupanças de 

todos os poupadores que possuíam saldo nos períodos supracitados, nas agências de 

todo o Estado de Minas Gerais; - condenar o réu a pagar os valores das diferenças 

decorrentes dos índices aplicados efetivamente e aqueles cuja aplicação nesta 

sentença se determina sobre os valores existentes nas contas-poupança de seus 

clientes nos meses de junho de 1987, janeiro de 1989, abril e maio de 1990, somente 

em relação àquelas contas que possuíam saldo nos aludidos períodos, acrescidos de 

juros remuneratórios de 0,5% ao mês, capitalizados, até o efetivo pagamento, com 

correção monetária incidente a partir da data da atualização monetária inadequada, e 

juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação, observando-se, como 

relação aos Planos Collor, o l imite de NCz$ 50.000,00; - condenar o réu ao pagamento 

das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em R$2.500,00, 

nos termos do artigo 20, §4º, do CPC, sobre os quais incidirão juros de mora de 1% ao 

mês e demais encargos previstos na Tabela da Corregedoria de Justiça, a partir da data 

da decisão. O Unibanco - União dos Bancos Brasileiros S/A, através das razões de 

fl.260/280, almeja a reforma do decisum, reiterando, prima facie, as preliminares 

erigidas na peça de defesa, a saber: inépcia da inicial, litispendência, ilegitimidade 

ativa. Acena, ainda, para a prejudicial de prescrição. No mérito alega ausência de 

responsabilidade do Banco suplicado relativamente aos índices aplicados nas contas de 

cadernetas de poupança. Por fim, requer a minoração da verba honorária. A ABC - 

Associação Brasileira de Consumidores, por sua vez, através das razões de fl. 292/297, 

externa sua insurgência tão somente no que diz respeito à verba honorária, 

requerendo a majoração dos honorários de sucumbência. Contrarrazões ofertadas, 

respectivamente, às fl.283/291 e fl.300/306. Do recurso principal. Ab initio, cumpre 



analisar as preliminares argüidas pelo recorrente principal. INÉPCIA DA INICIAL - O 

apelante insurge-se contra a r. sentença primeva alegando, preliminarmente, a inépcia 

da exordial, porquanto não especificou a apelada os valores e fundamentação 

concretos capazes de evidenciar o direito pretendido, não informando o quantum que 

pretende de recomposição ou indenização.Afirma que o fato narrado e pretendido não 

autoriza as conseqüências jurídicas, sendo falha a conclusão. Pois bem. Dispõe o artigo 

295, inciso I, e parágrafo único, do Código de Processo Civil: 'Art. 295. A petição inicial 

será indeferida: I - quando for inepta; (...) Parágrafo único. Considera-se inepta a 

petição inicial quando: I - lhe falta pedido ou causa de pedir; II - da narração dos fatos 

não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente impossível; IV - 

contiver pedidos incompatíveis entre si'. Ocorre que, no caso dos autos, a petição 

inicial não se inclui entre as hipóteses enumeradas no dispositivo supracitado, uma vez 

que todos os requisitos previstos no art. 282, do Código de Processo Civil e foi apta à 

formação do contencioso, propiciando ampla e combatida defesa, visto que possui 

narrativa lógica e suficiente dos fatos e pedido certo de se declarar condenação ao 

pagamento de diferença decorrente da inaplicabilidade do índice de correção 

expurgado pelos planos econômicos indicados na inicial, supostamente inaplicados 

pelo Banco na correção das contas poupança do apelado. Com efeito, não ocorre 

inépcia da inicial, se ela contém os requisitos exigidos pelo artigo 282, do Código de 

Processo Civil, da narrativa dos fatos decorre logicamente a conclusão e sua redação é 

inteligível, tendo propiciado defesa ampla. Desta feita, não há que se falar em inépcia 

da inicial. Assim, rejeito a preliminar. O SR. DES. WAGNER WILSON: Rejeito a 

preliminar. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: Também rejeito a preliminar. O SR. DES. 

OTÁVIO PORTES: VOTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA Vem o apelante alegar a 

ausência de norma legal que legitime a Associação Apelada à propositura da 

demanda. Informa que os depósitos em caderneta de poupança são operações 

passivas praticadas pelas instituições financeiras na exploração de intermediação de 

dinheiro na economia, motivo pelo qual não estão sujeitas às normas do Código de 

Defesa do Consumidor. Ressalta que, por esta razão, não se aplicam ao caso os 

dispositivos daquele diploma que conferem legitimidade às associações para propor 

ação civil coletiva na condição de substituta processual. Afirma, ainda, que somente os 

titulares das contas estão legitimados a propor ação na busca do direito ora discutido, 

devido ao seu caráter individual patrimonial e, portanto, disponível. Aduz a 

possibilidade de defesa de interesses individuais homogêneos através de ação civil 

pública, desde que envolva interesse de relevância social, o que não ocorre no caso dos 

autos. Sem razão. A legitimidade da Associação Apelada para propositura da presente 

ação advém da norma inscrita no art. 5º, inc. V, da Lei nº 7.347/1985 (Lei de Ação Civil 

Pública), inciso acrescido pela Lei nº. 11.448/2007, em vigor na época da propositura 

da ação. No mesmo sentido é a disciplina do artigo 82, inciso IV, do CDC, ao conferir 

legitimidade às associações constituídas há mais de um ano a propor ação coletiva na 

defesa do consumidor. Por oportuno, mister destacar que a defesa dos interesses e 

direitos dos consumidores poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título 

coletivo. A defesa coletiva lato sensu será exercida na defesa de interesses difusos, 

coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, de acordo com o tipo de pretensão 

material e de tutela jurisdicional. Esta, inclusive, é a subdivisão feita pelo atual art. 81, 

p. único, do CDC. Sobre tais questões trago a lume a lição de Fredie Didier Jr. E Hermes 

Zaneti Jr.: 'Assim, reputam-se direitos difusos (art. 81, par. ún. I, do CDC) aqueles 

transindividuais (metaindividuais, supraindividuais, pertencentes a uma coletividade), 

de natureza indivisível (só podem ser considerados como um todo), e cujos titulares 

sejam pessoas indeterminadas (ou seja, indeterminabilidade dos sujeitos, não havendo 



individuação) ligadas por circunstâncias de fato, não existindo um vínculo comum de 

natureza jurídica, v.g., a publicidade enganosa ou abusiva, veiculada através de 

imprensa falada, escrita ou televisionada, a afetar número incalculável de pessoas, 

sem que entre elas exista uma relação jurídica base, a proteção do meio-ambiente e a 

preservação da moralidade administrativa. E continuam: 'Já os direitos coletivos 

stricito sensu (art. 81, par. ún. , II, do CDC) foram classificados como direitos 

transindividuais, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 

(indeterminadas, mas determináveis, frise-se, enquanto grupo, categoria ou classe 

determinável) ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica 

base'. (Curso de direito processual civil: direito coletivo. 2ª Edição. Salvador: Edições 

Podium, 2007, p.75/76). Por sua vez, os direitos individuais homogêneos, segundo a 

definição do art. 81, p.único, do CDC, são aqueles em que a situação jurídica tenha 

origem comum para todos os titulares do direito violado. No ensinamento de Rizzatto 

Nunes: 'o estabelecimento do nexo entre os sujeitos ativos e os responsáveis pelos 

danos se dá numa situação jurídica - fato, ato, contrato etc. - que tenha origem 

comum para todos os titulares do direito violado. Isto é, o liame que une os titulares do 

direito violado há de ser comum a todos'. (Comentários ao Código de Defesa do 

Consumidor. 4ª Edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 764/765). Da análise do 

pedido autoral infere-se que o direito tutelado na presente demanda protege os 

interesses individuais homogêneos dos poupadores, consoante definição do art. 81, 

parágrafo único, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, os quais podem ser 

veiculados pela via desta ação coletiva. Inegável, portanto, que as associações 

coletivas, como a Apelada, podem veicular todas as espécies de direitos coletivos. 

Nesse sentido é o parecer da lavra da ilustre Procuradora - Dra. Gisela Potério Santos 

Saldanha - fl.317/324, sendo indubitável a adoção de sua fundamentação para o caso 

sob análise. Mais a mais, a amplitude e relevância da matéria autorizam a propositura 

desta demanda coletiva, uma vez que diversos poupadores foram lesados pelas 

instituições financeiras quanto à aplicação dos índices de correção de suas cadernetas. 

Conclui-se, portanto, pela legitimidade da Associação Apelada para propositura desta 

ação coletiva, motivo pelo qual REJEITO esta preliminar. O SR. DES. WAGNER WILSON: 

Também rejeito porque acho que tanto o banco quanto o advogado tem legitimidade 

para pleitear os honorários. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: Rejeito. O SR. DES. OTÁVIO 

PORTES: VOTO – LITISPENDÊNCIA: Alega a instituição recorrente que há uma 

litispendência da presente ação, relativamente ao pedido de correção monetária do 

Plano Bresser, com uma ação civil pública proposta pelo INDEC, que se encontra 

pendente de julgamento no STF. A litispendência é instituto jurídico impeditivo da 

repetição de ação anteriormente ajuizada. Requer, para a sua configuração, a 

identidade dos elementos figurativos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir (de 

fato e de direto) e pedido. Na hipótese dos autos, observa-se não ter havido 

litispendência, já que as partes e a causa de pedir desta demanda não são as mesmas 

da citada ação civil pública. Dessa forma, rejeito a preliminar. O SR. DES. WAGNER 

WILSON: Embora eu tenha tomado conhecimento, de fato, dessa decisão do STJ, que 

parece que são 741 ações coletivas tratando sobre o assunto, o Tribunal fez o que os 

bancos queriam, determinando a suspensão das ações individuais até o julgamento 

dessas ações coletivas, só que essa decisão não obriga os tribunais e estou 

acompanhando V. Exª. para rejeitar essa preliminar e continuar com as ações que nós 

temos para julgar aqui. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: Acompanho os votos que me 

antecederam. O SR. DES. OTÁVIO PORTES: VOTO - PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO 

Diversamente do alegado pelo apelante, não há que se falar em prescrição da 

pretensão do apelado. O prazo prescricional das ações que objetivam a cobrança de 



diferenças na remuneração de cadernetas de poupança, direito este de natureza 

pessoal, é vintenário, de acordo com o art. 177, do CC/1916, vigente à época dos fatos. 

No Código Civil atual, o prazo prescricional geral passou a ser decenal, de acordo com 

o art. 205. Aplicando-se, porém, a regra de transição do art. 2.028 do CC/02, verifica-se 

que incide na espécie o prazo prescricional vintenário, na medida em que, quando da 

entrada em vigor do novo Código (12/01/2003), já havia transcorrido mais da metade 

do prazo previsto na lei anterior. Os juros remuneratórios de conta de poupança, por 

sua vez, agregam-se ao capital, assim como a correção monetária, perdendo, pois, a 

natureza de acessórios, fazendo concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a 

de cinco anos, prevista no art. 178, § 10, III, do Código Civil de 1916, mas também a 

vintenária. REJEITO, pois, a prejudicial de mérito. O SR. DES. WAGNER WILSON: De 

acordo com o Relator. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: De acordo com o Relator. O SR. 

DES. OTÁVIO PORTES: VOTO - RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO – MÉRITO: Quanto ao 

mérito, propriamente dito, importa salientar, em primeiro lugar, que as apelações 

serão analisadas conjuntamente, haja vista a convergência das alegações da partes, 

sendo possível solucionar a questão da quantificação da verba honorária em uma 

única decisão. Ab inito, importa esclarecer que, como cediço, a correção monetária 

não representa um plus, mas mera forma de recompor o valor da moeda aviltada pela 

inflação. A respeito do tema, Ada Pelegrini Grinover esclarece que a correção 

monetária 'nada acresce à dívida, mas é a própria dívida em sua manifestação 

atualizada, de modo que a moeda, nominalmente expressa no momento do ajuste da 

dívida tenha o mesmo poder aquisitivo, quando do adimplemento' (A correção 

monetária nos Tribunais, O Estado de São Paulo, 21.2.82, p. 35). Nessa linha, como 

imperativo econômico, jurídico e ético para coibir o enriquecimento sem causa, impõe-

se a correta apuração da correção monetária, de forma que também incida no cálculo 

os expurgos inflacionários relativos aos planos econômicos. No tocante à correção 

referente ao mês de junho de 1987, o denominado Plano Bresser, conforme 

reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se aos depósitos em 

caderneta de poupança com aniversário anterior a 15.06.1987 as disposições do 

Decreto-Lei n.º2.284/86 e da Resolução n.º 1.336/87, sendo, portanto, devida a 

correção monetária de acordo com a variação do IPC no percentual de 26,06%. Nesse 

sentido, a jurisprudência majoritária do STJ: 'POUPANÇA. PLANO BRESSER (JUNHO DE 

1987) E PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). BANCO DEPOSITANTE. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. CORREÇÃO. DEFERIMENTO. 1 - Quem deve figurar 

no pólo passivo de demanda onde se pede diferenças de correção monetária, em 

caderneta de poupança, nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, é a instituição 

bancária onde depositado o montante objeto da demanda. 2 - Os juros remuneratórios 

de conta de poupança, incidentes mensalmente e capitalizados, agregam-se ao capital, 

assim como a correção monetária, perdendo, pois, a natureza de acessórios, fazendo 

concluir, em conseqüência, que a prescrição não é a de cinco anos, prevista no art. 178, 

§10, III, do Código Civil de 1916 (cinco anos), mas a vintenária. Precedentes da Terceira 

e da Quarta Turma. 3 - Nos termos do entendimento dominante nesta Corte são 

devidos, na correção de caderneta de poupança, o IPC de junho de 1987 (26,06%) e o 

IPC de janeiro de 1989 (42,72%). 4 - Recurso especial não conhecido.' (REsp 

707.151/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, pub. 01.08.2005, p. 471) (grifo nosso) 

Noutro passo, deve ser aplicado aos saldos de poupança que aniversariavam na 

primeira quinzena de janeiro de 1989 o índice de 42,72%, correspondente à variação, 

no período, do IPC, nos termos do art.17, Lei nº 7.730/89, in verbis: 'Art. 17. Os saldos 

das cadernetas de poupança serão atualizados: I - no mês de fevereiro de 1989, com 

base no rendimento acumulado da Letra Financeira do Tesouro Nacional - LFT, 



verificado no mês de janeiro de 1989, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por 

cento); II - nos meses de março e abril de 1989, com base no rendimento acumulado da 

Letra Financeira do Tesouro - LFT, deduzido o percentual fixo de 0,5% (meio por cento), 

ou da variação do IPC, verificados no mês anterior, prevalecendo o maior; III - a partir 

de maio de 1989, com base na variação do IPC verificada no mês anterior.' A propósito, 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há mais de dez anos, assentou o 

entendimento de afastar a aplicação do índice de 70,28% (divulgado pelo IBGE) para 

medir a inflação de janeiro/89, fixando-o em 42,72%, conforme explica o eminente 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, no julgamento do REsp 43.055-0/SP. No que tange à 

correção monetária devida no período correspondente ao Plano Collor I, prevaleceu o 

entendimento de que o reajuste dos saldos de caderneta de poupança não bloqueados 

deve ocorrer segundo o IPC, até o mês de junho de 1990, conforme estabelecia o inciso 

III, do art. 17, da Lei nº 7.730/89. A aplicação do índice BTNf em 41,2801% no mês de 

março de 1990, conforme fizeram algumas instituições financeiras com base na Lei nº 

8.024/90, não procede, visto que tal modificação não pode retroagir para alcançar as 

contas de poupança, e a MP 184, de 4 de maio de 1990, também não foi convolada em 

lei. Nesse sentido: 'BACEN - ATIVOS RETIDOS - PLANO COLLOR - CORREÇÃO 

MONETÁRIA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO E ABRIL - BTNF - LEGITIMIDADE DO BACEN 

APENAS A PARTIR DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES BLOQUEADOS. 1. 

Constatada a necessidade de se delimitar a responsabilidade do Banco Central em 

relação à correção monetária referente a março de 1990, merecem acolhida os 

embargos de declaração. 2. O BANCO CENTRAL DO BRASIL deve figurar como 

responsável pela correção monetária dos cruzados novos bloqueados a ele 

efetivamente transferidos. Precedentes. 3. Até a transferência dos ativos bloqueados 

para o BACEN, a correção monetária deve ser efetuada com a utilização do IPC. Após 

essa data, e no mês de abril de 1990, para as contas de poupança com aniversário na 

segunda quinzena, incide o BTNF, na forma do art. 6º, § 2º, da Lei n. 8.024/90. Agravo 

regimental provido, para reconhecer o BTNF como índice aplicável à remuneração dos 

ativos retidos após a efetiva transferência desses valores ao BACEN.' (AgRg nos EDcl no 

Ag 484799/ MG, Rel. Min. Humberto Martins, data da publicação: DJ 14.12.2007, p. 

381) (grifo nosso) Desse modo, fazem jus os poupadores desta época à correção 

monetária de abril de 1990 de 44,80% e maio de 1990 de 7,78%, incidente sobre o 

saldo limite existente na conta poupança correspondente a NCz$50.000,00. De tal 

modo, não merece reforma a sentença quanto aos índices aplicados: junho de 1987 

(26,06%); janeiro de 1989 (42,72%); abril de 1990 (44,80%) e maio de 1990 (7,8%). No 

que toca aos honorários advocatícios, entendo assistir razão, tenho que razão assiste à 

parte autora, recorrente adesiva. Como visto, traço marcante das ações que tutelam 

direitos individuais homogêneos é o de que o pedido é genérico, e, por conseqüência, a 

condenação não se particulariza em valores líquidos, razão pela qual é preciso 

proceder à sua liquidação e, posteriormente, à sua execução. Sendo assim, a 

condenação não possui um conteúdo econômico imediato. A teor do art. 20, §4º, do 

Código de Processo Civil, nas causas em que o valor for inestimável, como na hipótese, 

o magistrado deve fixar a verba honorária de maneira eqüitativa e, para tanto, pode 

fixá-la em valor fixo, não estando adstrito ao percentual estipulado em lei. O juízo de 

equidade aludido deve levar sempre em consideração o caso concreto em face das 

circunstâncias previstas no art. 20, §3º, CPC, quais sejam, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o 

trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No presente 

caso, observadas as circunstâncias supramencionadas, verifico que a verba honorária 

fixada na sentença em favor do patrono da autora apresenta-se notoriamente 



incompatível com o trabalho dos patronos, devendo, portanto, ser majorada para a 

quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), de modo a assegurar-lhe uma remuneração 

digna, que não represente fonte de enriquecimento indevido. Por todo o aqui exposto, 

rejeito as preliminares, rejeito a prejudicial de prescrição e, no mérito, nego 

provimento ao recurso principal e dou provimento ao apelo adesivo apenas para 

majorar a verba honorária para R$5.000,00 (cinco mil reais). Custas recursais, pelo 

Apelante principal. O SR. DES. WAGNER WILSON: Quanto ao recurso principal 

acompanho o Relator e também acompanho e nego provimento ao recurso e com 

relação ao recurso adesivo estou acolhendo e dando provimento para majorar a verba 

honorária em cinco mil reais. O SR. DES. BATISTA DE ABREU: Também acompanho. 

SÚMULA : REJEITARAM AS PRELIMINARES, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO 

PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO AO ADESIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.524541-5/001 

 

558. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES. 

IRREGULARES POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE PREQUESTIONAMENTO. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC NÃO-OCORRÊNCIA. EMPREENDEDORES, ADQUIRENTES E OCUPANTES 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC, decisões em que o Tribunal 

de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É 

deficiente a fundamentação do especial quando não demonstrada contrariedade ou negativa 

de vigência a tratado ou Lei Federal. 3. Inexistência de prequestionamento dos arts. 103, 131, 

165, 267, § 3º, 286, 289, 292, 301, § 4º, 334, 459, 460, 463, II, 485, IX, §§ 1º e 2º do CPC; arts. 

1º, 3º, 4º, 11, 13, 14, 16, 19 e 21 da Lei nº 7.347/85; arts. 81 a 117 do CDC; arts. 3º, 4º, 9º, 10, 

14, § 1º da Lei nº 6.938/81; art. 1.518 do CC c/c art. 186 da Lei nº 6.766/79. 4. Na ação civil 

pública de reparação a danos contra o meio ambiente os empreendedores de loteamento em 

área de preservação ambiental, bem como os adquirentes de lotes e seus ocupantes que, em 

tese, tenham promovido degradação ambiental, formam litisconsórcio passivo necessário. 5. 

Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ; REsp 901.422; Proc. 

2006/0243928-2; SP; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; Julg. 01/12/2009; DJE 

14/12/2009) 

 

559. DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. ACESSO À JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR (CDC) AOS SEGUROS E ÀS ATIVIDADES EQUIPARADAS. EFETIVO ACESSO À 

JUSTIÇA COMO GARANTIA DE VIABILIZAÇÃO DOS OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO. CAPTAÇÃO DE POUPANÇA POPULAR. "TELE SENA". 

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ARTS. 3º, § 1º, 6º, VII E VII, 81, E 82 DO CDC. INTERESSES E 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. DISTINÇÃO ENTRE RELEVÂNCIA SOCIAL 

OBJETIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL SUBJETIVA. ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 261/67. 1. 

Hipótese em que o prequestionamento explícito do art. 81 do CDC (conceituação legal de 

interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos) leva, 

necessariamente, ao prequestionamento implícito do art. 82 do mesmo texto legal (legitimação 

concorrente do Ministério Público, associações e órgãos públicos). O manejo do art. 81 do CDC, 

pelo Tribunal a quo, só ocorreu para fulminar, por defeito de legitimidade, a própria propositura 

da Ação Civil Pública pelo Parquet, prevista no art. 82, único assento legal dessa matéria em 

todo o CDC. 2. Afastando-se do exagerado formalismo e atento às finalidades de sua missão, o 

STJ admite prequestionamento implícito, configurado quando o Tribunal de origem trata de 

matéria ou tese jurídica controvertida, de tal modo que lhe seria impossível fazê-lo sem 

transitar, direta ou indiretamente, pelo dispositivo legal tido por violado, mesmo aquele não 



mencionado de forma expressa no acórdão. 3. A divergência jurisprudencial deve ser 

comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem se caracterizar a 

interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, 

parágrafo único, do CPC, e art. 255, do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com 

base na alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal. 4. Referentemente à cláusula 

constitucional pétrea que dispõe que é dever do Estado proteger o sujeito vulnerável na relação 

jurídica de consumo, o Código de Defesa do Consumidor - CDC estabeleceu, entre seus direitos 

básicos, o "acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos" e à "facilitação da defesa" 

desses mesmos direitos (art. 6º, VII e VIII). 5. O acesso à Justiça não é garantia retórica, pois de 

sua eficácia concreta depende a realização de todos os outros direitos fundamentais. Na 

acepção que lhe confere o Estado Social, a expressão vai além do acesso aos tribunais, para 

incluir o acesso ao próprio Direito, ou seja, a uma ordem jurídica justa (= inimiga dos 

desequilíbrios e avessa à presunção de igualdade), conhecida (= social e individualmente 

reconhecida) e implementável (= efetiva). 6. Se a regra do Ancien Régime era a jurisdição 

prestada individualmente, a conta-gotas, na sociedade pós-industrial, até por razões 

pragmáticas de eficiência e de sobrevivência do aparelho judicial, tem-se no acesso coletivo a 

única possibilidade de resposta à massificação dos conflitos, que se organizam em torno de 

direitos e interesses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos (art. 81, do CDC). 

7. Além de beneficiar as vítimas, que vêem suas demandas serem resolvidas de maneira 

uniforme e com suporte institucional, a legitimação ad causam do Ministério Público e das 

ONGs para a propositura de Ação Civil Pública prestigia e favorece o próprio Judiciário, que, por 

essa via, sem deixar de cumprir sua elevada missão constitucional, evita o dreno de centenas, 

milhares e até milhões de litígios individuais. 8. O CDC aplica-se aos contratos de seguro (art. 3º, 

§ 2º), bem como aos planos de capitalização, atividade financeira a eles equiparada para fins 

de controle e fiscalização (art. 3º, §§ 1º e 2, do Decreto-Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967). 

9. O seguro, como outros contratos de consumo, pode ensejar conflitos de natureza difusa (p. 

ex., um anúncio enganoso ou abusivo), coletiva stricto sensu e individual homogênea. 10. A 

legitimação do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública, em defesa de 

interesses e direitos difusos e coletivos stricto sensu, é automática ou ipso facto e, 

diversamente, depende da presença de relevância social no campo de interesses e direitos 

individuais homogêneos, amiúde de caráter divisível. 11. A indivisibilidade e a indisponibilidade 

dos interesses coletivos não são requisitos para a legitimidade do Ministério Público. 12. A 

relevância social pode ser objetiva (decorrente da própria natureza dos valores e bens em 

questão, como a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

saúde, a educação) ou subjetiva (aflorada pela qualidade especial dos sujeitos - um grupo de 

idosos ou de crianças, p. ex. - ou pela repercussão massificada da demanda). 13. Há relevância 

social na tutela dos interesses e direitos dos consumidores de Sociedades de Capitalização, 

grandes captadoras de poupança popular mediante remuneração, cuja higidez financeira 

importa à economia nacional, tendo por isso mesmo o Estado o dever de controlar "todas as 

operações" e de fazê-lo "no interesse dos portadores de títulos de capitalização" (arts. 1º e 2º, 

do Decreto-Lei nº 261/67). 14. Artifícios engenhosos criados pela empresa de capitalização - 

como a ausência de cadastro atualizado de endereços dos subscritores, o que a impossibilitaria 

de notificá-los da premiação por sorteio da Tele Sena e, conseqüentemente, de entregar-lhes o 

que lhes é de direito - prejudicam não apenas as vítimas diretas da desconformidade de 

consumo, mas a própria higidez difusa do sistema de capitalização como um todo. 15. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para reconhecer a legitimidade do 



Ministério Público para a defesa judicial dos interesses dos consumidores de plano de 

capitalização. (STJ; REsp 347.752; Proc. 2001/0125838-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 

Benjamin; Julg. 08/05/2007; DJE 04/11/2009) 

 

560. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. URV. CONVERSÃO DE MENSALIDADE DE SEGURO-SAÚDE. REAJUSTE 

ABUSIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. O 

código de processo civil adotou, entre os vários sistemas existentes sobre o direito probatório, o 

do livre convencimento motivado, não estando o juiz vinculado ao laudo pericial ou qualquer 

outra prova trazida aos autos, desde que decida a lide com base em outros elementos 

probatórios e de forma fundamentada. Assim, levando-se em conta que, embora sucinta, houve 

fundamentação para o afastamento do laudo pericial, não se vislumbra qualquer irregularidade 

capaz de provocar a anulação da sentença. Não merece prosperar, ainda, a preliminar de 

carência do direito de ação. Estabelece o Código de Defesa do Consumidor que a defesa dos 

direitos e interesses dos consumidores pode ser objeto de tutela individual ou coletiva, 

elencando hipóteses específicas desta última em seu artigo 81. O caso em análise enquadra-se 

na hipótese de direito coletivo, uma vez que restaram preenchidos os requisitos elencados no 

artigo 81, inciso II, do cdc: Relação jurídica base entre os segurados e a apelante (contrato de 

seguro-saúde); direito transindividual e de natureza indivisível. Ademais, ainda que se entenda 

tratar-se de direito individual homogêneo, este seria passível de tutela via ação coletiva, face à 

expressa previsão legal e à relevância da matéria debatida. Desta forma, levando-se em 

consideração que o artigo 82, I, do CDC confere legitimidade ao ministério público, dentre 

outros, para o exercício de tal defesa coletiva, possível o ajuizamento da presente ação civil 

pública. Relativamente ao mérito, o ponto nodal da controvérsia consiste em determinar se os 

reajustes efetivados na mensalidade do plano de saúde contratado, quando da conversão 

destas para URV, excederam os patamares legalmente determinados, constituindo-se 

majoração ilegal de preços. Para tal análise foi realizado laudo técnico que concluiu pela 

legalidade dos reajustes efetuados pela apelante, que teriam obedecido aos critérios fixados 

pela legislação aplicável ao caso, bem como pelas fórmulas definidas pelo ministério da 

economia, fazenda e planejamento. O apelado, embora tenha manifestado discordância com o 

referido laudo e requerido esclarecimentos, limitou-se a tecer considerações que não lograram 

comprovar qualquer equívoco no laudo ou dolo do profissional nomeado, não tendo havido, 

sequer, nomeação de assistente técnico. Não obstante a possibilidade de afastamento do laudo 

pericial pelo magistrado, como anteriormente afirmado, mostra-se tal medida temerária no 

caso concreto. A questão debatida, majoração ilegal das mensalidades, é essencialmente 

contábil, apresentando complexidade e demandando conhecimento técnico, em área diversa da 

jurídica, motivo pelo qual imprescindível a realização de perícia. O perito nomeado foi 

categórico, nas três ocasiões em que se manifestou sobre o tema, ao afirmar a correção do 

cálculos efetuados, estando os reajustes dentro dos limites legalmente estabelecidos. 

Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de desconstituir o laudo apresentado, deve este ser 

acolhido, reconhecendo-se a legitimidade dos reajustes efetuados. Recurso provido. (TJRJ; APL 

2007.001.69830; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto; Julg. 

22/09/2009; DORJ 23/10/2009; Pág. 137) 

 

561. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCESSÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO 

DAS ATIVIDADES DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ÁREAS 

DESTINADAS A ESTACIONAMENTO ROTATIVO. INOBSERVÂNCIA DE DIREITO CONSUMERISTA. 

INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA Nº 

211/STJ. 1. A Ação Popular não é servil à defesa dos consumidores, porquanto instrumento 

flagrantemente inadequado mercê de evidente ilegitimatio ad causam (art. 1º, da Lei nº 

4717/65 c/c art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal) do autor popular, o qual não pode atuar em 



prol da coletividade nessas hipóteses. 2. A ilegitimidade do autor popular, in casu, coadjuvada 

pela inadequação da via eleita ab origine, porquanto a ação popular é instrumento de defesa 

dos interesses da coletividade, utilizável por qualquer de seus membros, revela-se inequívoca, 

por isso que não é servil ao amparo de direitos individuais próprios, como sóem ser os direitos 

dos consumidores, que, consoante cediço, dispõem de meio processual adequado à sua defesa, 

mediante a propositura de ação civil pública, com supedâneo nos arts. 81 e 82 do Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 3. A concessão de serviço de gestão das áreas 

destinadas ao estacionamento rotativo, denominado "zona azul eletrônica", mediante a 

realização da concorrência pública nº 001/2001 (processo nº 463/2001), obedecida a reserva 

legal, não resta eivada de vícios acaso a empresa vencedora do certame, ad argumentandum 

tantum, por ocasião da prestação dos serviços, não proceda à comprovação do estacionamento 

do veículo e da concessão de horário suplementar, não empreenda à identificação dos dados 

atinentes ao seu nome, endereço e CNPJ, nos cupons de estacionamento ensejando a supressão 

de receita de serviços e, consectariamente, redução do valor pago mensalmente a título de 

ISSQN e utilize paquímetros sem aferição pelo INMETRO, porquanto questões insindicáveis pelo 

E. S.T.J à luz do verbete sumular nº 07 e ocorrentes ex post facto (certame licitatório). 4. A 

carência de ação implica extinção do processo sem resolução do mérito e, a fortiori: o 

provimento não resta coberto pelo manto da Res judicata (art. 468, do CPC). 5. In casu, o autor 

na ação popular não ostenta legitimidade tampouco formula pedido juridicamente possível em 

ação desta natureza para a vindicar a suspensão das atividades da empresa concessionária de 

serviço de gestão das áreas destinadas ao estacionamento rotativo, denominado "zona azul 

eletrônica", e a fortiori da cobrança do preço pelo serviço de estacionamento, bem como o 

lacramento das máquinas pelo tempo necessário à tomada de providências atinentes à 

adequação da empresa à legislação municipal e federal, especialmente no que pertine ao 

fornecimento de cupom contendo a identificação das máquinas, numeração do equipamento 

emissor e número de controle para o cupom fiscal e denominação da empresa, endereço, CNPJ, 

além da comprovação acerca da aferição dos taquímetros pelo INMETRO. 6. A simples 

indicação do dispositivo tido por violado (arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor), 

sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do Recurso 

Especial. Incidência da Súmula nº 211/STJ: "Inadimissível Recurso Especial quanto à questão 

que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. " 

7. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 818.725; Proc. 2006/0030025-4; SP; Primeira Turma; Rel. 

Min. Luiz Fux; Julg. 13/05/2008; DJE 16/06/2008) 

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: 

(Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

I - o Ministério Público, 

II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; 

III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem 

personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 

protegidos por este código; 

IV - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus 

fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a 

autorização assemblear. 



§ 1° O requisito da pré-constituição pode ser dispensado pelo juiz, nas ações previstas nos 

arts. 91 e seguintes, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 2° (Vetado). 

§ 3° (Vetado). 

Julgados 

562. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 

81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR 

N.º 75/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO 

ARTIGO 109, DA CF/88. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil 

Pública em defesa de direitos transindividuais, como sói ser a pretensão de vedação de inserção 

de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo 

cativo, bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos 

contratos vigentes) celebrados pela empresa concessionária com os consumidores de telefonia 

móvel, ante a ratio essendi do art. 129, III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 1º, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do STF (AGR no RE 424.048/SC, 

DJ de 25/11/2005) e S.T.J (RESP 806304/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17/12/2008; RESP 

520548/MT, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/05/2006; RESP 799.669/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 

18.02.2008; RESP 684712/DF, PRIMEIRA TURMA, DJ 23.11.2006 e AGRG no RESP 633.470/CE, 

TERCEIRA TURMA, DJ de 19/12/2005). 2. In casu, a pretensão veiculada na Ação Civil Pública ab 

origine relativa à vedação de inserção de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a 

permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de multa ou valor 

decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela Concessionária 

com os consumidores de telefonia móvel, revela hipótese de interesses nitidamente 

transindividuais e por isso apto à legitimação do Parquet. 3. A nova ordem constitucional erigiu 

um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais 

e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. O novel art. 129, III, 

da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação 

na defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de danos. 5. 

Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação 

isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação 

Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 6. Em conseqüência, 

legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e 

coletivos, sob o ângulo material ou imaterial. 7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a 

defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 

homogêneos. 8. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, esses participam da 

ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses 

interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a 

quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de 

prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais. 9. A assertiva decorre do fato de que a 

ação não se dirige a interesses individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada 

pelo titular do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria. 10. A ação 



civil pública, na sua essência, versa interesses individuais homogêneos e não pode ser 

caracterizada como uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O simples fato de o 

interesse ser supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para legitimar o 

Ministério Público para a propositura dessas ações. 11. A ANATEL é parte ilegítima para figurar 

no pólo passivo de ação proposta em face de empresa concessionária de telefonia móvel, na 

qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim 

como a proibição de cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no 

contratos vigentes, máxime quando a referida fidelização é alternativa e instada mediante 

contrapartida a ser verificada no (Súmula 07/STJ). 12. Deveras, subjaz a ausência de interesse 

jurídico da ANATEL no presente feito porquanto a repercussão dos efeitos da declaração de 

ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim como a proibição de cobrança de multa 

ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no contratos vigentes, não atingirá sua órbita 

jurídica, mas tão-somente a da empresa concessionária, ora Recorrente. Precedentes do STJ: CC 

47.032/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.04.2005, DJ 16.05.2005; RESP 

904.534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 

01.03.2007; RESP 981.389/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 

06.12.2007, DJ 18.12.2007; AGRG no AG 870.749/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 18.12.2007, DJ 21.02.2008; RESP 881.068/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ 03.03.2008; e RESP 838.332/RS, Rel. Ministro Carlos 

Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, 

DJ 06.03.2008). 13. A ANATEL, posto não seja parte no contrato entre o usuário e a 

concessionária, pode intervir, sem alteração da competência, como amucus curiae, no afã de 

verificar sobre a legalidade da prática contratual. 14. O Recurso Especial não é servil ao exame 

de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face 

do óbice erigido pela Súmula 07/STJ. 15. In casu, o recurso não reúne condições de 

admissibilidade no que pertine à alegada ofensa ao art. 273 do CPC, uma vez que o Tribunal a 

quo - ao analisar o agravo de instrumento engendrado contra o deferimento da antecipação de 

tutela initio litis - limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da medida deferida, sob a 

ótica do art. 273 do CPC, que, consoante cediço, deve ser interpretado pelo juiz natural, sendo 

defeso ao STJ o reexame. Precedentes do STJ: AGRG no RESP 838161/DF, DJ de 09.08.2007 e 

RESP 845115/RS, DJ 05.09.2006. 16. A ausência de cognição exauriente do meritum causae - 

legalidade da inclusão de cláusula de fidelização nos contratos de telefonia móvel celular, com 

supedâneo na violação da Norma 23/96 expedida pela ANATEL, impede a prematura abertura 

da via especial, para análise de eventual afronta aos arts. 1º, 5º e 13 da Lei nº 7.347/85; arts. 

51, § 4º; 81, 82, I e 100 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Tribunal a quo 

cingiu-se à analise dos pressupostos atinentes à tutela de urgência indeferida initio litis, 

consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado (fls. 324/325). 17. É vedada a 

discussão, em sede de Recurso Especial, de matéria não debatida no Tribunal de origem, por 

caracterizar supressão de instância. Precedentes desta Corte: AGRG no RESP 590544/RJ, 

Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 17.12.2004; AGRG no RESP 496634/PR, desta relatoria, 

DJ de 29.09.2003 e ROMS 16.346/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 26.04.2004. 18. A 

decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da 

almejada, como V.g.,quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi 

não eleita, consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e 

aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na 

apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base. 19. Os embargos de declaração 

que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam Recurso Especial pela 

violação do artigo 535, II, do CPC. 20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. (STJ; REsp 700.206; Proc. 2004/0157950-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; 

Julg. 09/03/2010; DJE 19/03/2010) 



 

563. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPETIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE MULTA 

MORATÓRIA EM PERCENTUAL SUPERIOR A 2%. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Associação 

que congrega bares e restaurantes e que prevê apenas genericamente como uma de suas 

finalidades a propositura de ações coletivas para a tutela dos "interesses coletivos e demais do 

mesmo gênero". Ausência de representatividade adequada. Não preenchimento, pela apelada, 

dos requisitos do art. 82, IV, do CDC. Extinção do processo sem julgamento do mérito. Art. 267, 

inciso VI, do CPC. Recurso provido. (TJSP; APL 992.05.126281-8; Ac. 4263960; Pirapozinho; 

Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Cesar Exner; Julg. 17/12/2009; 

DJESP 11/03/2010) 

 

564. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. PÓLO ATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Legitimidade da associação 

civil de defesa dos consumidores, seus associados ou não, que celebraram contrato de adesão 

com a administradora do grupo, para demandar objetivando a desconstituição de cláusula 

contratual comum. Preenchimento dos requisitos da Lei da Ação Civil Pública (artigo 5o, V, "a" e 

"b") e do Código de Defesa do Consumidor (artigo 82, IV). Ilegitimidade ad causam. Pólo 

passivo. Ação civil pública. Legitimidade da administradora do grupo para responder aos termos 

na demanda. Organismo encarregado de dirigir o grupo, administrando interesses, recebendo 

remuneração por sua atividade e responsabilizando-se pela entrega de bens. Ação civil pública. 

Ajuizamento por associação civil de defesa dos consumidores. Desnecessidade da autorização 

dos filiados para a propositura. Inteligência do artigo 82, IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, a prever a legitimação da autora para fins do seu artigo 81, parágrafo único, com 

dispensa da autorização assemblear. Contrato. Consórcio de bens móveis e imóveis. Cláusula 

penal. Regularidade da cobrança pela infração contratual, em razão do descumprimento da 

obrigação de contribuir para o atingimento integral dos objetivos do grupo. Destinação desse 

valor em igualdade ao grupo e à administradora. Descabimento. Abusividade da estipulação 

que permite à administradora participar dessa verba, que se destina apenas ao grupo a que 

pertence o desistente. Cláusula que prevê que o grupo é autônomo e possui patrimônio próprio 

que não se confunde com os de outro nem com os da administradora. Ilegalidade reconhecida, 

por permitir à administradora a exoneração de eventuais obrigações resultantes do contrato. 

Sem ser pessoa jurídica legal constituída, o grupo não pode ter patrimônio próprio, por ser um 

ente fictício, sem existência legal. Taxa de administração. Descabimento de sua incidência sobre 

o período posterior à desistência ou exclusão do consorciado, ante a inexistência de efetiva 

prestação de serviços. Extinção da exigibilidade do crédito quando for de valor inferior a R$5,00 

(cinco reais). Inadmissibilidade, por ensejar o enriquecimento injusto. Declaração de nulidade 

desta cláusula que não configura julgamento extra petita. Possibilidade, ademais, de o 

Magistrado reconhecer e declarar abusiva determinada cláusula sempre que verificar a 

existência de desequilíbrio na posição das partes no contrato de consumo. Sucumbência. 

Honorários de advogado. Arbitramento -Manutenção. Valor que não se mostra irrisório ou 

aviltante -Aplicação do disposto no artigo 20, §º, do Código de Processo Civil. 

Prequestionamento. Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-

lo. Suficiência do enfrentamento das questões de direito debatidas. Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Apelação da ré desprovida e recurso da 

autora provido em parte, por maioria. (TJSP; APL 991.05.040245-6; Ac. 4286832; São Paulo; 

Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Reynaldo; Julg. 21/10/2009; DJESP 

10/03/2010) 

 

565. DIREITO PROCESSUAL COLETIVO. ACESSO À JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR (CDC) AOS SEGUROS E ÀS ATIVIDADES EQUIPARADAS. EFETIVO ACESSO À 

JUSTIÇA COMO GARANTIA DE VIABILIZAÇÃO DOS OUTROS DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÃO 



CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

SOCIEDADES DE CAPITALIZAÇÃO. CAPTAÇÃO DE POUPANÇA POPULAR. "TELE SENA". 

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ARTS. 3º, § 1º, 6º, VII E VII, 81, E 82 DO CDC. INTERESSES E 

DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DISPONÍVEIS. DISTINÇÃO ENTRE RELEVÂNCIA SOCIAL 

OBJETIVA E RELEVÂNCIA SOCIAL SUBJETIVA. ART. 3º, §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI Nº 261/67. 1. 

Hipótese em que o prequestionamento explícito do art. 81 do CDC (conceituação legal de 

interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos) leva, 

necessariamente, ao prequestionamento implícito do art. 82 do mesmo texto legal (legitimação 

concorrente do Ministério Público, associações e órgãos públicos). O manejo do art. 81 do CDC, 

pelo Tribunal a quo, só ocorreu para fulminar, por defeito de legitimidade, a própria propositura 

da Ação Civil Pública pelo Parquet, prevista no art. 82, único assento legal dessa matéria em 

todo o CDC. 2. Afastando-se do exagerado formalismo e atento às finalidades de sua missão, o 

STJ admite prequestionamento implícito, configurado quando o Tribunal de origem trata de 

matéria ou tese jurídica controvertida, de tal modo que lhe seria impossível fazê-lo sem 

transitar, direta ou indiretamente, pelo dispositivo legal tido por violado, mesmo aquele não 

mencionado de forma expressa no acórdão. 3. A divergência jurisprudencial deve ser 

comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou 

assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e 

paradigma realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem se caracterizar a 

interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, 

parágrafo único, do CPC, e art. 255, do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com 

base na alínea "c", do art. 105, III, da Constituição Federal. 4. Referentemente à cláusula 

constitucional pétrea que dispõe que é dever do Estado proteger o sujeito vulnerável na relação 

jurídica de consumo, o Código de Defesa do Consumidor - CDC estabeleceu, entre seus direitos 

básicos, o "acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação 

de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos" e à "facilitação da defesa" 

desses mesmos direitos (art. 6º, VII e VIII). 5. O acesso à Justiça não é garantia retórica, pois de 

sua eficácia concreta depende a realização de todos os outros direitos fundamentais. Na 

acepção que lhe confere o Estado Social, a expressão vai além do acesso aos tribunais, para 

incluir o acesso ao próprio Direito, ou seja, a uma ordem jurídica justa (= inimiga dos 

desequilíbrios e avessa à presunção de igualdade), conhecida (= social e individualmente 

reconhecida) e implementável (= efetiva). 6. Se a regra do Ancien Régime era a jurisdição 

prestada individualmente, a conta-gotas, na sociedade pós-industrial, até por razões 

pragmáticas de eficiência e de sobrevivência do aparelho judicial, tem-se no acesso coletivo a 

única possibilidade de resposta à massificação dos conflitos, que se organizam em torno de 

direitos e interesses difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos (art. 81, do CDC). 

7. Além de beneficiar as vítimas, que vêem suas demandas serem resolvidas de maneira 

uniforme e com suporte institucional, a legitimação ad causam do Ministério Público e das 

ONGs para a propositura de Ação Civil Pública prestigia e favorece o próprio Judiciário, que, por 

essa via, sem deixar de cumprir sua elevada missão constitucional, evita o dreno de centenas, 

milhares e até milhões de litígios individuais. 8. O CDC aplica-se aos contratos de seguro (art. 3º, 

§ 2º), bem como aos planos de capitalização, atividade financeira a eles equiparada para fins 

de controle e fiscalização (art. 3º, §§ 1º e 2, do Decreto-Lei nº 261, de 28 de fevereiro de 1967). 

9. O seguro, como outros contratos de consumo, pode ensejar conflitos de natureza difusa (p. 

ex., um anúncio enganoso ou abusivo), coletiva stricto sensu e individual homogênea. 10. A 

legitimação do Ministério Público para a propositura de Ação Civil Pública, em defesa de 

interesses e direitos difusos e coletivos stricto sensu, é automática ou ipso facto e, 

diversamente, depende da presença de relevância social no campo de interesses e direitos 

individuais homogêneos, amiúde de caráter divisível. 11. A indivisibilidade e a indisponibilidade 



dos interesses coletivos não são requisitos para a legitimidade do Ministério Público. 12. A 

relevância social pode ser objetiva (decorrente da própria natureza dos valores e bens em 

questão, como a dignidade da pessoa humana, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 

saúde, a educação) ou subjetiva (aflorada pela qualidade especial dos sujeitos - um grupo de 

idosos ou de crianças, p. ex. - ou pela repercussão massificada da demanda). 13. Há relevância 

social na tutela dos interesses e direitos dos consumidores de Sociedades de Capitalização, 

grandes captadoras de poupança popular mediante remuneração, cuja higidez financeira 

importa à economia nacional, tendo por isso mesmo o Estado o dever de controlar "todas as 

operações" e de fazê-lo "no interesse dos portadores de títulos de capitalização" (arts. 1º e 2º, 

do Decreto-Lei nº 261/67). 14. Artifícios engenhosos criados pela empresa de capitalização - 

como a ausência de cadastro atualizado de endereços dos subscritores, o que a impossibilitaria 

de notificá-los da premiação por sorteio da Tele Sena e, conseqüentemente, de entregar-lhes o 

que lhes é de direito - prejudicam não apenas as vítimas diretas da desconformidade de 

consumo, mas a própria higidez difusa do sistema de capitalização como um todo. 15. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para reconhecer a legitimidade do 

Ministério Público para a defesa judicial dos interesses dos consumidores de plano de 

capitalização. (STJ; REsp 347.752; Proc. 2001/0125838-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman 

Benjamin; Julg. 08/05/2007; DJE 04/11/2009) 

 

566. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA 

DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 

284/STF. DISSÍDIO PRETORIANO. COTEJO ANALÍTICO. 1. O agravo de instrumento foi interposto 

pela FUNAI contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares de inadequação da via 

eleita e ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público Federal, o qual ajuizou ação civil 

pública para compelir a ora agravante e a União a concluir o pagamento das benfeitorias 

realizadas por agricultores ocupantes de área indígena - pertencente à comunidade indígena 

Toldo Chimbangue II, no Município de Chapecó/SC. 2. Nas razões do especial, a FUNAI 

sustentou que o acórdão hostilizado violou o art. 1º da Lei nº 7.347/85 na medida em que a 

ação civil pública seria instrumento cabível para a defesa geral de direitos difusos ou coletivos, 

mas não de todas as espécies de direitos individuais homogêneos, os quais deveriam versar 

necessariamente sobre o meio ambiente, o consumidor e os bens e direitos de valor artístico, 

dentre outras hipóteses elencadas nos incisos do dispositivo legal. 3. A arguição de infringência 

ao art. 1º da Lei nº 7.347/85 foi rechaçada na decisão singular com lastro em dois 

fundamentos, a saber: a) falta de prequestionamento do dispositivo legal tido por vulnerado, o 

que acarreta a incidência da Súmula nº 211/STJ; e b) aplicação da Súmula nº 283/STF na 

medida em que a Corte de origem considerou a ação civil pública instrumento hábil à proteção 

e defesa de bens constitucionalmente tutelados como ocorreria no caso vertente - e o Recurso 

Especial deixou de combater essa motivação no que respeita à suposta inadequação da via 

eleita. 4. Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar de forma efetiva um dos 

fundamentos da decisão singular que ampararam o não-conhecimento do Recurso Especial, no 

caso, a incidência da Súmula nº 283/STF. 5. Aplicação da Súmula nº 182/STJ: "É inviável o 

agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 

agravada". 6. A alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal - fundada na tese 

de que os direitos em debate são patrimoniais, de natureza disponível - e a argüição de 

contrariedade aos arts. 81 e 82 do CDC padecem de deficiência de fundamentação, nos termos 

da Súmula nº 284/STF. 7. Não foi realizado o indispensável cotejo analítico entre os acórdãos 

arrostados, sendo certo, outrossim, que a mera leitura das ementas dos paradigmas revela a 

ausência de identidade fático-jurídica necessária à admissão do especial pela alínea "c". 8. 

Agravo regimental conhecido em parte e, nesta parte, não provido. (STJ; AgRg-REsp 854.081; 



Proc. 2006/0124879-0; SC; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 14/04/2009; 

DJE 15/05/2009) 

 

567. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMATIO AD CAUSAM DO 

SINDICATO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PREJUÍZO INDEMONSTRADO. NULIDADE INEXISTENTE. 

PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Os sindicatos possuem legitimidade ativa 

para demandar em juízo a tutela de direitos subjetivos individuais dos integrantes da categoria, 

desde que se versem direitos homogêneos e mantenham relação com os fins institucionais do 

sindicato demandante, atuando como substituto processual (Adequacy Representation). 2. A 

pertinência temática é imprescindível para configurar a legitimatio ad causam do sindicato, 

consoante cediço na jurisprudência do E. S.T.F na ADI 3472/DF, Sepúlveda Pertence, DJ de 

24.06.2005 e ADI-QO 1282/SP, Relator Ministro Sepúveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 

29.11.2002 e do S.T.J: RESP 782961/RJ, desta relatoria, DJ de 23.11.2006, RESP 487.202/RJ, 

Relator Ministro Teori Zavascki, DJ 24/05/2004. 3. A representatividade adequada sob esse 

enfoque tem merecido destaque na doutrina; senão vejamos: " (...) A pertinência temática 

significa que as associações civis devem incluir entre seus fins institucionais a defesa dos 

interesses objetivados na ação civil pública ou coletiva por elas propostas, dispensada, embora, 

a autorização de assembléia. Em outras palavras. a pertinência temática é a adequação entre o 

objeto da ação e a finalidade institucional. As associações civis necessitam, portanto, ter 

finalidades institucionais compatíveis com a defesa do interesse transindividual que pretendam 

tutelar em juízo. Entretanto, essa finalidade pode ser razoavelmente genérica; não é preciso 

que uma associação civil seja constituída para defender em juízo especificamente aquele exato 

interesse controvertido na hipótese concreta. Em outras palavras, de forma correta já se 

entendeu, por exemplo, que uma associação civil que tenha por finalidade a defesa do 

consumidor pode propor ação coletiva em favor de participantes que tenham desistido de 

consórcio de veículos, não se exigindo tenha sido instituída para a defesa específica de 

interesses de consorciados de veículos, desistentes ou inadimplentes. Essa generalidade não 

pode ser, entretanto, desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil 

para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade 

adequada do grupo lesado. Devemos perquirir se o requisito de pertinência temática só se 

limita às associações civis, ou se também alcançaria as fundações privadas, sindicatos, 

corporações, ou até mesmo as entidades e os órgãos da administração pública direta ou 

indireta, ainda que sem personalidade jurídica. Numa interpretação mais literal, a conclusão 

será negativa, dada a redação do art. 5º da LACP e do art. 82, IV, do CDC. Entretanto, onde há a 

mesma razão, deve-se aplicar a mesma disposição. Os sindicatos e corporações congêneres 

estão na mesma situação que as associações civis, para o fim da defesa coletiva de grupos; as 

fundações privadas e até mesmo as entidades da administração pública também têm seus fins 

peculiares, que nem sempre se coadunam com a substituição processual de grupos, classes ou 

categorias de pessoas lesadas, para defesa coletiva de seus interesses. " in A Defesa dos 

Interesses Difusos em Juízo, Hugo Nigro Mazzilii, São Paulo, Saraiva, 2006, p. 277/278 4. Ação 

Civil Pública ajuizada pelo Parquet Federal em face da União, objetivando a suspensão do leilão 

visando à alienação das embarcações denominadas LLOYD ATLÂNTICO, LLOYD Bahia, 

JACQUELINE, RIO JAGUARIBE II e RIO NEGRO, remanescentes da extinta CIA. DE NAVEGAÇÃO 

LLOYD BRASILEIRO (MP n. 1592/97 e Lei nº 9617/98), bem como inibir eventuais alienações dos 

bens remanescentes da extinta CIA. LLOYD BRASILEIRO, por preços inferiores aos reais, a qual 

foi julgada extinta, sem resolução de mérito, ante a superveniente perda de objeto, com 

fundamento em que a dispendiosa manutenção dos navios representaria lesão maior ao 

patrimônio público do que a sua alienação, inclusive em virtude do risco de desastre ecológico, 

somado ao fato da notícia de que a frota já teria sido alienada. 5. Destarte, o Tribunal a quo à 



luz de eventual fato novo - não alienação do navio "Rio Jaguaribe II", em vias de ser alienado 

em Concorrência - entendeu pela manutenção do interesse na tutela demandada, qual seja, 

inibir as alienações dos bens remanescentes da extinta Cia. Lloyd Brasileiro, e deu provimento à 

pretensão recursal para declarar nula a sentença, determinando ao juiz singular o julgamento 

do mérito (art. 462 do CPC). 6. Ad argumentandum tantum, o Ministério Público Federal, autor 

da ação civil pública sob exame, requereu a extinção da ação sob o argumento de que: "o 

intuito do Parquet sempre foi o de evitar lesões ao erário, em vista do que vem ocorrendo, a 

União suporta, hoje, ônus dispensáveis com a manutenção das referidas embarcações, o que 

não se justifica diante dos fundamentos que, agora sim, possibilitam uma nova destinação às 

mesmas (...)". 7. A extinção da Ação Civil Pública a requerimento do Parquet Federal, na 

condição de dominus litis, fundada no fato de que a dispendiosa manutenção dos navios 

representaria lesão maior ao patrimônio público do que a sua alienação, inclusive em virtude do 

risco de desastre ecológico, somado ao fato da notícia de que a frota já teria sido alienada, 

denota a ausência de utilidade e necessidade e, a fortiori, carência de interesse processual do 

Sindicato Nacional dos Oficiais de Radiocomunicação da Marinha Mercante. 8. A título de 

argumento obiter dictum, a questio iuris atinente à Alienação, por meio de concorrência do tipo 

maior oferta, com valor mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), do ex-Navio de 

Apoio Logístico - NApLog Atlântico Sul, anteriormente denominado Navio Mercante - N/M 

"Lloyd Atlântico", oriundo da frota da extinta Cia. de Navegação Lloyd Brasileiro - Lloydbrás, 

notadamente no que pertine ao preço mínimo de avaliação do Atlântico Sul e alienabilidade do 

bem, restou examinada pelo T.C.U. nos autos da Representação (AC 2521-28/07-1) e da 

Representação (AC-3328-37/07-1), esta última na sessão realizada em 24/10/2007, DOU 

25/10/2007, à luz de inúmeros cálculos e criteriosa análise de laudos de avaliação, aspectos 

que, evidentemente, demandam incursão na seara fático-probatória, por isso que insindicável 

em sede de Recurso Especial, por força da Súmula 07/STJ, consoante assentado pela 1ª Turma 

no julgamento do AGRG na MC 12457/J, Relator Ministro Luiz FUX, DJ de 18.06.2008 9. A 

ausência de intimação do Ministério Público Federal, por si só, não enseja a decretação de 

nulidade do julgado prima facie, ao revés, exige a comprovação de efetivo prejuízo para as 

partes ou para a apuração da verdade substancial da questio iuris, à luz do princípio pas de 

nullités sans grief. Precedentes do S.T.J: RESP 767.598/CE, Segunda Turma, DJ 08.03.2007; RESP 

578.868/MG, Primeira Turma, DJ 01.03.2007 e RESP 345.533/BA, Segunda Turma, DJ 

01.08.2006. 10. In casu, o Ministério Público Federal exerceu ativamente seu munus tanto no 

recurso sub examine quanto na MC 12.457/RJ (processo em apenso) - por intermédio de 

pareceres (fls. 1987/2001), formulação de pedidos (fl. 2008), além do ajuizamento da PET 

5818/RJ (processo em apenso) -, e, mais recentemente, mediante petições, protocolizadas em 

05.9.2008 (fls. 2074) e 10.9.2008 (fl. 2094), nas quais manifesta seu desinteresse em interpor 

recurso contra o decisum, ora agravado, requerendo, outrossim, a remessa dos autos ao 

Tribunal a quo. 11. Agravo Regimental desprovido, restando prejudicado o exame dos pedidos 

formulados na petição nº 00103627 (fls. 2042/2050) e na petição nº 00147907 (fls. 2051/2052), 

haja vista que exaustivamente examinados no presente Agravo Regimental. (STJ; AgRg-REsp 

901.936; Proc. 2006/0242972-9; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 16/10/2008; DJE 

16/03/2009) 

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis 

todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Julgados 



568. AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA CANCELAMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS. PERÍCIA QUE 

CONSTATA INOBSERVÂNCIA DO PACTO. PCR. ANATOCISMO EVIDENCIADO PELA "TABELA 

PRICE". SENTENÇA QUE SE SUSTENTA NA PROVA TÉCNICA E NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO AO 

QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO COM AMPARO NO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. I - Não há que se falar em sentença extra petita quando a 

parte aponta cobranças indevidas, cabendo ao juiz perquirir essa ilegalidade, sobretudo quanto 

estamos, não temos qualquer dúvida, diante de matéria de ordem pública, relação 

consumerista, com sustentação na Carta Magna, devendo se considerar o disposto nos artigos 

83 e 84 do CODECON, que conduzem regra de ordem pública e interesse social objetivando a 

adequada e efetiva tutela pretendida pelo consumidor. Acrescente-se que a matéria foi 

submetida a exame pericial, inclusive a discussão sobre a "tabela price", não havendo qualquer 

impugnação por parte do apelante; II - Não restando comprovado pelo apelante que o contrato 

de credenciamento firmado com o agente fiduciário possuísse cláusula que previsse a obrigação 

de indenizar em ação regressiva, tampouco existindo dispositivo legal a amparar tal pretensão, 

rejeita-se a pretendida denunciação à lide; III - O mito de que a "tabela price" se desfaz quando 

o próprio price se ufana de sua tabela ao afirmar que &quot;um penny posto a juros compostos 

do dia do nascimento de nosso salvador a cinco per cent, até 1781, produz um crescimento 

equivalente a duzentos milhões de globos de ouro sólido, iguais ao do tamanho da terra. Mas se 

fosse posto a juros simples, no mesmo período, produziria uma quantia igual ou não maior do 

que sete shilings e seis pence. &quot;; IV - A afirmativa de que não foi observado o pcr se 

assenta na prova pericial que, repise-se, não foi impugnada pelo apelante e não se discute a 

constitucionalidade do DL 70/66, matéria já sepultada na jurisprudência. O que a sentença fez 

foi expungir do saldo devedor a cobrança indevida, ilegal, adequando o contrato aos princípios 

pactuados, se limitando a, firme no laudo pericial, determinar o "recálculo das prestações 

respeitando a relação renda/prestação"; V - Recurso ao qual se negou seguimento ao abrigo do 

art. 557, do código de processo civil, decisão que se confirma. (TJRJ; Rec. 2009.001.29067; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; Julg. 10/03/2010; DORJ 29/03/2010; 

Pág. 99) 

569. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS. CADERNETA DE POUPANÇA. LITISPENDÊNCIA. 

NÃO VERIFICAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO 

VINTENÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. Não ocorre inépcia da inicial, se ela contém os 

requisitos exigidos pelo artigo 282, do código de processo civil, da narrativa dos fatos decorre 

logicamente a conclusão e sua redação é inteligível, tendo propiciado defesa ampla. - À luz do 

art. 5º, inciso V, da Lei nº. 7.347/85 e dos artigos 81 a 83 do CDC, as associações constituídas há 

mais de um ano possuem legitimidade para propor ação coletiva na defesa dos individuais 

coletivos dos consumidores. - É de se reconhecer a litispendência, somente, quando entre duas 

ações em curso houver identidade de pedido, partes e causa de pedir (art. 301, §3º, CPC), o que 

levará à extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 267, V, CPC). - A prescrição para 

resgate de diferença de correção monetária aplicada sobre saldo de conta poupança é 

vintenária, prazo também aplicável aos juros remuneratórios, incidentes mensalmente e 

capitalizados, que se agregam ao capital, perdendo a natureza de acessório, aos quais os 

poupadores têm o direito de receber em decorrência da diferença de correção que não lhes foi 

paga. - Os titulares de caderneta de poupança devem receber pelos valores depositados a 

devida correção monetária oficial, através de índice que melhor reflita a variação da alta do 

custo de vida e mais os expurgos inflacionários relativos aos períodos de planos econômicos 

governamentais. (TJMG; APCV 1.0024.07.524541-5/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta 

Câmara Cível; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 25/11/2009; DJEMG 26/02/2010) 

 



570. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

E LEGAL. RECORRENTE QUE DEIXOU DE INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO 

VERBETE DA SÚMULA Nº 126 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 129, III, E 127 DA CF 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL COMPETÊNCIA DO STF. 

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, VII, DA LEI COMPLEMENTAR N. 75/93, 83 DO CDC, E 3º E 267, IV E VI, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

RECONHECIDA. 1. Em que pese o fundamento constitucional, a União deixou de interpor recurso 

extraordinário, pelo que incide o verbete da Súmula nº 126 do STJ já que, mesmo que conhecido 

e provido o Recurso Especial, subsistiria o fundamento constitucional. 2. Compete 

exclusivamente ao STF a análise de violação de dispositivos constitucionais. A verificação de 

infringência aos arts. 129, III, e 127 da Carta Magna implicaria em usurpação de competência 

do Supremo. 3. A autorização de sorteios apenas é permitida se houver percentual destinado a 

entidades filantrópicas. Com isso, a investigação de irregularidades em sorteios deixa de ser 

apenas no plano individual dos consumidores e passa a abranger interesse transindividuais. A 

partir do momento em que entidades filantrópicas são prejudicadas, deixam elas de trazer os 

benefícios dos seus serviços, o que causa danos à sociedade. 4. No caso dos autos, os sorteios, 

pelo sistema de ligação 0900, abrange número ilimitado de consumidores em todo o território 

nacional e, por isso tem uma repercussão e relevância social acentuadas, pelo que é imperioso 

reconhecer a legitimidade do Ministério Público - órgão criado para a defesa da ordem e 

patrimônio públicos. Recurso Especial da União não-conhecido e Recurso Especial da Tecplan 

Teleinformática S/C Ltda. conhecido em parte e improvido. (STJ; REsp 1.120.376; Proc. 

2009/0105917-4; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 13/10/2009; DJE 

21/10/2009) 

 

571. DECLARATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. Administradora 

considerada instituição financeira para efeitos legais. Súmula nº 83 do STJ. Aplicação do CDC. 

Contrato não assinado. Juros no limite de 12%, nos termos do art. 1º do Dec. -Lei nº 22.626/33. 

Entendimento pacificado em instância superior. Capitalização dos juros. Impossibilidade. 

Ausência de previsão contratual. Inaplicabilidade da Medida Provisória nº 2.170-36/2001. 

Recurso do banco parcialmente provido. (TJSP; APL 7318191-4; Ac. 3706609; Santos; Décima 

Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Junqueira; Julg. 25/05/2009; DJESP 

07/07/2009) 

 

572. DECLARATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA 

CONSIDERADA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFEITOS LEGAIS. SÚMULA Nº 83 DO STJ. 

APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO NÃO ASSINADO. JUROS NO LIMITE DE 12%, NOS TERMOS DO 

ART. 1º DO DEC. -LEI Nº 22.626/33. ENTENDIMENTO PACIFICADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR. 

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. IMPEDIMENTO (PERMITIDA A ANUAL). CARÁTER NOTÓRIO DE SUA 

INCIDÊNCIA EM CONTRATOS DESTA NATUREZA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 121 DO E. STF. 

RECURSO PROVIDO. DECLARATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. Tutela antecipada para 

afastar o nome do autor do cadastro dos inadimplentes (SPC e SERASA). Possibilidade. Recurso 

provido. (TJSP; APL 7301700-2; Ac. 3633992; São José dos Campos; Décima Nona Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Junqueira; Julg. 13/04/2009; DJESP 03/06/2009) 

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem 

o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 



§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar 

o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático 

correspondente. 

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de 

Processo Civil). 

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia 

do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação 

prévia, citado o réu. 

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, 

fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o 

juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e 

pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de 

força policial. 

Julgados 

573. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. DECISÃO 

MONOCRÁTICA. DEPÓSITO JUDICIAL. Mantido o depósito judicial das parcelas vincendas, porém 

no valor inicialmente pactuado. As vencidas deverão ser corrigidas pelo IGPM. 

CADASTRAMENTO DO NOME DO DEVEDOR EM BANCOS DE DADOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. A 

vedação de registro do nome do consumidor nesses órgãos é matéria que deve ser examinada 

sob a ótica das garantias constitucionais que se estendem protegendo todo cidadão 

indistintamente. Contudo, a antecipação fica condicionada ao pagamento pelo consumidor das 

parcelas. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. É princípio básico em 

matéria de relações de consumo que, sendo verossímil a afirmação do consumidor sobre um 

determinado fato, inverte-se o ônus da prova a esse respeito (art. 6º, VIII, do CDC). MULTA 

COMINATÓRIA. A multa com caráter inibitório é medida consagrada no direito processual 

moderno, tendo em vista os arts. 461 e 461-A do CPC, e 84 do CDC. Sua finalidade instrumental, 

de coagir o devedor a cumprir sua obrigação, justifica a possibilidade de sua fixação mesmo de 

ofício, tanto nos provimentos finais quanto nos antecipatórios. Quanto ao valor da multa diária, 

deve ser significativo, a fim de atingir a sua finalidade. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO, 

COM FUNDAMENTO NO ART. 557, CAPUT, DO CPC. (TJRS; AI 70031299837; Porto Alegre; 

Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Angela Terezinha de Oliveira Brito; Julg. 14/08/2009; 

DJERS 30/03/2010) 

574. AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA PARA CANCELAMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS. PERÍCIA QUE 

CONSTATA INOBSERVÂNCIA DO PACTO. PCR. ANATOCISMO EVIDENCIADO PELA "TABELA 

PRICE". SENTENÇA QUE SE SUSTENTA NA PROVA TÉCNICA E NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO AO 

QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO COM AMPARO NO ART. 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. I - Não há que se falar em sentença extra petita quando a 

parte aponta cobranças indevidas, cabendo ao juiz perquirir essa ilegalidade, sobretudo quanto 

estamos, não temos qualquer dúvida, diante de matéria de ordem pública, relação 

consumerista, com sustentação na Carta Magna, devendo se considerar o disposto nos artigos 

83 e 84 do CODECON, que conduzem regra de ordem pública e interesse social objetivando a 



adequada e efetiva tutela pretendida pelo consumidor. Acrescente-se que a matéria foi 

submetida a exame pericial, inclusive a discussão sobre a "tabela price", não havendo qualquer 

impugnação por parte do apelante; II - Não restando comprovado pelo apelante que o contrato 

de credenciamento firmado com o agente fiduciário possuísse cláusula que previsse a obrigação 

de indenizar em ação regressiva, tampouco existindo dispositivo legal a amparar tal pretensão, 

rejeita-se a pretendida denunciação à lide; III - O mito de que a "tabela price" se desfaz quando 

o próprio price se ufana de sua tabela ao afirmar que &quot;um penny posto a juros compostos 

do dia do nascimento de nosso salvador a cinco per cent, até 1781, produz um crescimento 

equivalente a duzentos milhões de globos de ouro sólido, iguais ao do tamanho da terra. Mas se 

fosse posto a juros simples, no mesmo período, produziria uma quantia igual ou não maior do 

que sete shilings e seis pence. &quot;; IV - A afirmativa de que não foi observado o pcr se 

assenta na prova pericial que, repise-se, não foi impugnada pelo apelante e não se discute a 

constitucionalidade do DL 70/66, matéria já sepultada na jurisprudência. O que a sentença fez 

foi expungir do saldo devedor a cobrança indevida, ilegal, adequando o contrato aos princípios 

pactuados, se limitando a, firme no laudo pericial, determinar o "recálculo das prestações 

respeitando a relação renda/prestação"; V - Recurso ao qual se negou seguimento ao abrigo do 

art. 557, do código de processo civil, decisão que se confirma. (TJRJ; Rec. 2009.001.29067; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maldonado de Carvalho; Julg. 10/03/2010; DORJ 29/03/2010; 

Pág. 99) 

 

575. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REGISTRO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA EM CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. 

DEPÓSITO DOS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS. Estando em discussão o contrato celebrado 

entre as partes, é incabível a inscrição do nome da devedora em órgãos de proteção ao crédito, 

eis que há incerteza a respeito da existência de débito e do seu quantum. A aplicação da multa, 

para o caso de descumprimento de ordem judicial, tem amparo no § 4º do art. 84 da Lei nº 

8.078/90, que foi reforçado pela Lei nº 10.444, a qual entrou em vigor em 07-08-2002 e 

modificou a redação do § 3º do art. 273 do CPC, passando a prever a fixação de multa, quando 

da concessão de antecipação de tutela. Não sendo certa a mora, é cabível a manutenção da 

devedora na posse do bem objeto do contrato, durante o processo, sob compromisso como 

depositária judicial. Tendo sido deferida a autorização do depósito de valores que a devedora 

entende devidos, a mesma apresenta-se como carecedora de interesse recursal. As 

antecipações de tutela ficam condicionadas ao depósito, mensal, dos valores que a agravante 

entende devidos, observados o valor principal (incluídas as parcelas vencidas e não pagas), 

juros de 12% ao ano e variação pelo IGP-M, dividido pelo número de parcelas faltantes. Agravo 

de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido. (TJRS; AI 

70030680391; Porto Alegre; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Lúcia de Castro Boller; 

Julg. 12/06/2009; DJERS 29/03/2010) 

 

576. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. BRASIL TELECOM S/A. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DA 

DEMANDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA Nº 284 DO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O aresto 

impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido 

de que as questões sobre ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, 

podem ser analisadas de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 2. O acórdão recorrido ao 

reconhecer "No caso em apreço, pelo que se extrai do instrumento de cisão que deu origem à 



empresa Brasil Telecom S.A., as obrigações anteriores àquela operação ficaram sob a 

responsabilidade exclusiva da Telebrás, o que retira a pertinência subjetiva da Brasil Telecom 

S.A. para ocupar a esfera passiva desta ação." (fls. 27), assim procede com base nos elementos 

de convicção dos autos. Rever tal posicionamento demandaria inegável incursão na seara 

fático-probatória, providência vedada em sede especial, ante o óbice contido nas Súmulas nºs 5 

e 7 desta Corte. 3. No tocante aos artigos 28, 84 do Código de Defesa do Consumidor e 233 da 

Lei n.º 6.404/76, os agravantes limitam-se a afirmar que os dispositivos teriam sido violados, 

sem, no entanto, indicar, de forma clara e precisa, em que constituiu a apontada ofensa, o que 

torna deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial, incidindo, 

portanto, a censura da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Da leitura das razões 

expendidas na petição de agravo regimental, não se extrai argumentação relevante apta a 

afastar os fundamentos do julgado ora recorrido. Destarte, nada havendo a retificar ou 

acrescentar na decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios e jurídicos 

fundamentos. 5. Agravo regimental desprovido. AGRG no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

941.480 - MS (2007/0194233-4). (STJ; AgRg-Ag 941.480; Proc. 2007/0194233-4; MS; Quarta 

Turma; Rel. Min. Fernando Gonçalves; Julg. 02/02/2010; DJE 08/03/2010) 

 

577. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE 

DÉBITO COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, CUMULADA COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CANCELAMENTO DO REGISTRO. ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DE 

CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. 1. A parte agravante não logrou 

comprovar de forma satisfatória a regularidade da inscrição do nome do autor nos órgãos 

restritivos de crédito, ao menos na atual fase processual. Situação esta que autoriza a 

manutenção da tutela antecipada concedida, ante a verossimilhança do direito alegado pelo 

agravado, bem como possibilidade de ocorrer dano de incerta reparação no presente feito. 2. 

Ademais, a parte recorrente não trouxe aos autos nenhum documento acerca da existência da 

relação jurídica entabulada entre as partes e, consequentemente, do débito havido, não sendo 

crível que pretenda que o recorrido produza prova negativa do suposto contrato. 3. Assim, deve 

ser mantida a pena pecuniária fixada no caso em tela, com o intuito de instar a parte 

demandada a cumprir o provimento judicial, a fim de coibir o retardo injustificado no 

atendimento da tutela concedida. 4. Multa cominatória fixada no montante de R$ 100,00 

diários, com limite de 30 dias multa, cujos critérios para o seu arbitramento levaram em 

consideração a natureza da ação e a possibilidade econômica da ré em arcar com aquela. 

Inteligência dos artigos 287 e 461, § 5º, ambos do CPC, combinados com o art. 84, § 4º, do CDC. 

Negado seguimento ao agravo de instrumento. (TJRS; AI 70033908526; Santo Ângelo; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 22/12/2009; DJERS 06/01/2010; Pág. 

4.249) 

Art. 85. (Vetado). 

Art. 86. (Vetado). 

Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, 

emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da 

associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas 

processuais. 

Parágrafo único. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 

responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários 

advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 



Julgados 

578. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS 

LUCRATIVOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIOS. 

SINDICATO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DOS ASSOCIADOS. FUNÇÃO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA AOS SEUS SINDICALIZADOS. DEVER DE DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA AJG. NÃO 

COMPROVADA PERANTE O TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO EM SEDE DE 

RECURSO ESPECIAL (SÚMULA 07 DO STJ). ISENÇÃO DE CUSTAS DO SINDICATO. INCIDÊNCIA DAS 

LEIS NºS. 8.078/90 E 7.347/85. INAPLICÁVEIS AO CASO. DIRECIONADAS ÀS RELAÇÕES DE 

CONSUMO. VALOR DA CAUSA. DETERMINADA A EMENDA DE OFÍCIO. ARTS. 258, 259 E 260 DO 

CPC. FIXADO CONFORME O BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO ATRAVÉS DA TUTELA 

JURISDICIONAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. Os sindicatos ostentam 

legitimatio ad causam extraordinária, na qualidade de substitutos processuais (art. 6º, do CPC) 

para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representa, 

como dispõe o art. 8º, III, da CF. 2. A Lei n.º 7.788/89 estabelece em seu art. 8º que as entidades 

sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam por isso 

que, assente a autorização legal, revela-se desnecessária a autorização expressa do titular do 

direito subjetivo. 3. Os sindicatos têm legitimidade para propor a liquidação e a execução de 

sentença proferida em ação condenatória na qual atuaram como substitutos processuais, caso 

não promovidas pelos interessados, hipótese em que as referidas entidades atuam em regime 

de representação processual. Precedentes: AGRG no RESP 763.889/RS, Rel. Ministro Humberto 

Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 09.10.2007, DJ 26.10.2007 p. 346; RESP 701.588/DF, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12.06.2007, DJ 06.08.2007 p. 475, 

REPDJ 27.11.2007 p. 291; RESP 478.990/MG, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 06.06.2006, DJ 04.08.2006 p. 297; RESP 710.388/GO, Rel. 

Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 20.02.2006 p. 222; AGRG nos 

ERESP 497.600/RS, Rel. Ministro Humberto Gomes DE BARROS, CORTE ESPECIAL, julgado em 

01.02.2007, DJ 16.04.2007 p. 151; RESP n.º 253.607/AL, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco 

Peçanha ao Martins, DJ de 09/09/2002; MS nº 4.256/DF, Corte Especial, Rel Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, DJ de 01/12/1997). 4. O benefício da Assistência Judiciária Gratuita pode 

ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister, contudo, distinguir duas situações: (I) em se 

tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de assistência social, 

sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da 

ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; (II) no caso de pessoa jurídica 

com fins lucrativos, incumbe-lhe o onus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos 

financeiros do processo (ERESP 388.045/RS, Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado 

em 01.08.2003, DJ 22.09.2003; e ERESP 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado 

em 15.04.2009) 5. Assim, as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como as entidades 

filantrópicas, fazem jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita, independente de 

comprovação da necessidade do benefício. 6. Entretanto, "as entidades sindicais possuem, 

entre outras, a função de representar os interesses coletivos da categoria ou individuais dos 

seus integrantes, perante as autoridades administrativas e judiciais, o que leva à atuação do 

sindicato como parte nos processos judiciais em dissídios coletivos e individuais, nos termos dos 

arts. 513, a, e 514, a, da CLT, e 18 da Lei n. 5.584/70. Nesse contexto, verifica-se que os 

sindicatos têm revertidas a seus cofres as mensalidades arrecadadas, periodicamente, de seus 

associados, formando fundos para o custeio de suas funções, entre as quais função de 

assistência judiciária. Agravo regimental improvido. " (AGRG no RESP. 963.553/SC, Rel. Min. 

Humberto Martins, DJU 07.03.2008). 7. Considerando que as receitas do sindicato decorrem das 

contribuições dos associados e que, dentre seus escopos precípuos, que motiva sua 

arrecadação, consta a defesa dos interesses de seus associados, descabe a concessão da 



Assistência Judiciária Gratuita, salvo se comprovada a necessidade do benefício. 8. In casu, o 

Sindicato recorrente deixou de comprovar perante o Tribunal a quo, de maneira cabal, a 

ausência de condições para arcar com as custas processuais. Diante disso, a comprovação de 

insuficiência de recursos por parte da pessoa jurídica, revela-se inviável em sede de revisão do 

julgado, ante o óbice da Súmula 07 do STJ, maxime quando as instâncias ordinárias, soberanas 

na apreciação do conjunto fático-probatório concluíram em sentido contrário. 9. O valor da 

causa extrai-se do benefício econômico pretendido através da tutela jurisdicional. Exegese dos 

arts. 258, 259 e 260 do CPC. Possibilidade do Juízo de primeiro grau determinar a emenda da 

inicial, para que a parte ajuste o valor causa ao conteúdo econômico da demanda. Precedentes: 

RESP. 572.536/PR, DJU 27.06.05, AGRG no AG 460.638/RJ, DJU 23.06.03 e RESP. 165.355/MG, 

DJU 14.12.98. 10. A restituição de tributos recolhidos ao INCRA, nos termos do art. 1º da Lei nº 

9.630/98, figurando como objeto mediato do pedido o valor da causa, deve ser fixado no 

montante dos recolhimentos retidos pela entidade e não pequeno valor aleatório, fixado para 

amenizar eventuais ônus de sucumbência. 11. A isenção de custas e emolumentos judiciais, 

disposta no art. 87 da Lei nº 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos dos 

consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus 

sindicalizados, ainda que de forma coletiva. Daí, inaplicáveis o CDC e a Lei nº 7.437/85 ao caso. 

12. A ofensa ao art. 535 do CPC não resta configurada quando o Tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. 

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela 

parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 

13. Agravo Regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.107.338; Proc. 2008/0278337-5; RS; 

Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 16/06/2009; DJE 06/08/2009) 

 

579. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARTIGO 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. Os embargos declaratórios 

não se prestam a rediscussão de matéria já decidida pela turma julgadora. Apenas as hipóteses 

previstas no artigo 535 do CPC desafiam os declaratórios, que não podem ser utilizados como 

recurso de recurso. A perícia realizada pela tesis (tecnologia de sistemas em engenharia s/c 

Ltda.), faz parte da auditoria independente promovida pela abpc (associação brasileira dos 

produtores de cal), que visa atingir metas estabelecidas pelo governo federal através do pbqp-h 

(programa brasileiro de qualidade e produtividade habitacional tesis, lançado pelo governo 

federal através do ministério do planejamento e orçamento. A legitimidade do ministério 

público para propor ação coletiva, está amparada pelo art. 82 do c. D. C., uma vez que 

compreende a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A teor do 

disposto no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, 'nas ações coletivas de que trata este 

código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 

outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em 

honorários de advogados, custas e despesas processuais'. Embargos não acolhidos. (TJMG; 

EDEC 1.0024.99.150879-7/0021; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Aluízio 

Pacheco de Andrade; Julg. 17/02/2009; DJEMG 13/03/2009) 

 

580. AÇÃO COLETIVA. REVISÃO DE CONTRATO. ASSOCIAÇÃO. IRREGULARIDADE DA 

REPRESENTAÇÃO. EXINTÇÃO DO FEITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não restando nos autos comprovada a hipótese de condenação 

por litigância de má-fé, deve ser decotada a condenação fundada no art. 87, p. U. Do CDC. 

(TJMG; APCV 1.0701.03.041241-8/0011; Uberaba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. 

Valdez Leite Machado; Julg. 20/11/2008; DJEMG 10/02/2009) 

 

581. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

ISENÇÃO. A teor do disposto no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor, nas ações coletivas 



de que trata este código, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários 

periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 

comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais. Recurso não 

provido. (TJMG; APCV 1.0024.99.150879-7/0011; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. 

Des. Alberto Aluízio Pacheco de Andrade; Julg. 21/10/2008; DJEMG 21/11/2008) 

 

582. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EXAME DO ART. 87, DA LEI 

Nº 8.078/90. Revela-se omisso o acórdão que não se deteve a examinar a aplicabilidade de 

norma de Lei Especial que alcança as ações civis públicas, que dispõe sobre a inadmissibilidade 

de condenação em custas e honorários advocatícios do ministério público ou da Fazenda 

Pública. Suprida a omissão, impõe-se a exclusão da condenação decorrente de sucumbência, 

pois que incompatível com esse suprimento. (TJMG; EDEC 1.0105.01.044043-3/0021; 

Governador Valadares; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Andrade; Julg. 02/09/2008; 

DJEMG 03/10/2008) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; EDEC 1.0105.01.044043-3/002(1); Governador Valadares; 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Andrade; Julg. 02/09/2008; DJEMG 

03/10/2008). EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS . OMISSÃO DO JULGADO. 

AUSÊNCIA DE EXAME DO ART. 87, DA LEI Nº 8.078/90 . Revela-se omisso o Acórdão 

que não se deteve a examinar a aplicabilidade de norma de lei especial que alcança as 

ações civis públicas, que dispõe sobre a inadmissibilidade de condenação em custas e 

honorários advocatícios do Ministério Público ou da Fazenda Pública. Suprida a 

omissão, impõe-se a exclusão da condenação decorrente de sucumbência, pois que 

incompatível com esse suprimento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 

1.0105.01.044043-3/002 NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0105.01.044043-3/001 - COMARCA 

DE GOVERNADOR VALADARES - EMBARGANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO 

MINAS GERAIS - EMBARGADO(A)(S): MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES, CEMIG 

CIA ENERGETICA MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO ANDRADE. 

ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos e das notas 

taquigráficas, à unanimidade de votos, EM ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS. 

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2008. DES. EDUARDO ANDRADE – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. EDUARDO ANDRADE: VOTO - Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO de Acórdão unânime de fls. 509/521, ao fundamento de contradição do 

julgado, pois que, afirma o Ministério Público, embargante, "conquanto o acórdão 

tenha reconhecido a legitimidade do embargante para a ação civil pública visando à 

declaração incidental de inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública, negou o 

pedido de restituição do indébito, ao argumento de que o tributo recolhido só pode ser 

devolvido a quem o pagou e que assim o comprove". Alega o embargante que o 

acórdão não levou em conta o disposto no art. 98 do Código de Defesa do Consumidor 

- aplicável à ação civil pública por força do art. 21 da Lei nº. 7.347/85, segundo o qual 

"a execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 

82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiverem sido fixadas em sentença de 

liquidação, sem prejuízo de outras execuções". Afirma, ainda, "se o MP tem 

legitimidade para a ação, tem também para a execução, a teor do art. 566, II, do CPC 

c/c os arts. 15, 1º, IV e 5º, da Lei nº. 7.347/85 e o citado art. 98 do CDC". Demais, 

afirma o embargante que o r. acórdão omitiu-se sobre a aplicação do art. 87 do Código 

de Defesa do Consumidor e do art. 18 da Lei nº 7.347/85, os quais não admitem a 

condenação nos ônus da sucumbência na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé. 

Pronuncio-me, inicialmente, sobre a alegada contradição do julgado. Ora, depreende-



se da própria ementa do Acórdão que não houve reconhecimento de legitimidade do 

MP para o pleito de restituição de tributo, mas, tão somente, para o pleito de 

declaração de inconstitucionalidade da taxa de iluminação pública. Houve, portanto 

coerência na fundamentação do Acórdão que, delimitando a legitimidade do MP para 

a ação civil pública, visando a declaração de inconstitucionalidade de tributo instituído 

pelo Município -TIP - não a reconheceu para formular pedido de restituição, mesmo 

porque, o fundamento maior para o primeiro pleito é de que se tratava de interesses 

individuais homogêneos, relativos a todos os contribuintes de um município. Tal 

fundamento não se conforma com o pedido de restituição, aos termos do art. 165 do 

CTN, como explanado nos fundamentos do Acórdão, valendo acrescentar que quem 

pagou a TIP pode ou não estar residindo em mesmo endereço, e em mesmo município. 

A compensação em fatura da CEMIG encontraria mais esse obstáculo, a par da não 

previsão legal da pretensão do MP e da impraticabilidade do procedimento proposto. 

Acresça-se aos argumentos levantados pelo MP, que a não abordagem do Acórdão às 

normas nesses embargos invocadas (diz o embargante: "se o MP tem legitimidade 

para a ação, tem também para a execução, a teor do art. 566, II, do CPC c/c os arts. 

15, 1º, IV e 5º, da Lei nº. 7.347/85 e o citado art. 98 do CDC), deve-se à circunstância 

de que, contrariamente ao afirmado pelo embargante, o Acórdão não se assentou na 

premissa de que o MP tem legitimidade para a ação de repetição. Firmou-se, sim, no 

Acórdão, que carecia o MP de legitimidade para pleitear a restituição de tributos em 

nome de contribuintes, sequer individualizados nos autos, mesmo porque não 

necessariamente serão os destinatários das novas faturas da CEMIG, a possibilitar a 

restituição do que se pagou indevidamente. E, se não pode pleitear restituição em 

nome de terceiros, tampouco se pode executar o que não se insere na decisão. A 

decisão, à evidência, deve se ater aos limites da lide. Tanto não há contradição do 

Acórdão, ao assim decidir, que o próprio MP, reconhece tais dificuldades para a 

pleiteada restituição, afirmando, quando em resposta à Contestação do Município, 

que: "nada obstante, é preciso ressaltar que, caso se mostre impossível a restituição 

aos próprios consumidores dos valores arrecadados a título de taxa de iluminação 

pública, em razão da impossibilidade na identificação dos mesmos, o que é provável, o 

valor da restituição deverá ser depositado no Fundo Estadual de Proteção e Defesa do 

Consumidor (...)". Rejeito, portanto, tal fundamento. Passo ao exame da alegada 

omissão do acórdão sobre a aplicação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e 

do art. 18 da Lei nº 7.347/85, os quais não admitem a condenação nos ônus da 

sucumbência na Ação Civil Pública, salvo comprovada má-fé. De fato, o julgado não se 

ateve ao exame dos mencionados dispositivos, pelo que agora o faço, reconhecendo 

inexistir má-fé por parte do propositor da ação civil pública, ao que, aos termos do 

artigo 87 da Lei nº 8.078/90, faz-se inadmissível a condenação do Ministério Público ou 

da Fazenda Pública. Assim, impõe-se a modificação do item de condenação em 

sucumbência, versado na parte dispositiva do julgado, pois que há incompatibilidade 

entre essa e o suprimento da omissão. Declaro, pois, o Acórdão, em sua parte final e 

dispositiva, cancelando a condenação das partes em custas e despesas processuais. A 

tais fundamentos e a esses termos, acolho em parte os embargos declaratórios. 

Votaram de acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): GERALDO AUGUSTO e 

VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE. SÚMULA : ACOLHERAM PARCIALMENTE OS 

EMBARGOS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 1.0105.01.044043-3/002 



Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser 

ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos 

autos, vedada a denunciação da lide. 

Julgados 

583. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO. FRAUDE. CONSUMIDOR EQUIPARAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 17 DO CDC. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. À luz do art. 17 do CDC, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas que, embora não tendo participado diretamente da relação de 

consumo, vêm a sofrer as consequências do evento danoso, dada a potencial gravidade que 

pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade vício de qualidade. - Invocando 

abalizada doutrina e jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de relação de consumo, descabe a denunciação da lide (art. 88 do CDC). (TJMG; AGIN 

1.0024.09.513935-8/0041; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cláudia 

Maia; Julg. 18/03/2010; DJEMG 30/03/2010) 

 

584. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PROVOCADOS APÓS 

PROCEDIMENTO REALIZADO NOS CABELOS DA AGRAVADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 

IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. 1. A hipótese do art. 88 do CDC que 

veda a denunciação da lide aplica-se tão somente às hipóteses do art. 13, do mesmo diploma 

legal. Não cabe dar ao referido comando interpretação extensiva vedando toda e qualquer 

denunciação da lide em ações cujo fundamento é regido pelo CDC. 2. Incabível a denunciação 

da lide do instituto de beleza, local onde foi realizado o procedimento que teria causado danos 

à agravada, bem como da cabeleireira, já que não há que se falar, no caso, em direito de 

regresso da agravante. 3. Se ficar comprovado que o produto não foi corretamente aplicado na 

agravada, a ação proposta contra o fabricante deverá ser julgada improcedente , devendo a 

autora ajuizar nova ação contra os responsáveis pelos danos por ela sofridos. (TJMG; AGIN 

1.0024.06.064003-4/0011; Belo Horizonte; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner 

Wilson; Julg. 10/03/2010; DJEMG 26/03/2010 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AGIN 1.0024.06.064003-4/001(1); Belo Horizonte; Décima 

Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 10/03/2010; DJEMG 26/03/2010). 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS PROVOCADOS 

APÓS PROCEDIMENTO REALIZADO NOS CABELOS DA AGRAVADA. DENUNCIAÇÃO DA 

LIDE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE REGRESSO. 1. A hipótese do art. 

88 do CDC que veda a denunciação da lide aplica-se tão somente às hipóteses do art. 

13, do mesmo diploma legal. Não cabe dar ao referido comando interpretação 

extensiva vedando toda e qualquer denunciação da lide em ações cujo fundamento é 

regido pelo CDC. 2. Incabível a denunciação da lide do instituto de beleza, local onde 

foi realizado o procedimento que teria causado danos à agravada, bem como da 

cabeleireira, já que não há que se falar, no caso, em direito de regresso da agravante. 

3. Se ficar comprovado que o produto não foi corretamente aplicado na agravada, a 

ação proposta contra o fabricante deverá ser julgada improcedente , devendo a autora 

ajuizar nova ação contra os responsáveis pelos danos por ela sofridos. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.06.064003-4/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

AGRAVANTE(S): ALL NATURE IND COM COSMETICO LTDA - AGRAVADO(A)(S): MÁRCIA 

APARECIDA SOARES - RELATOR: EXMO. SR. DES. WAGNER WILSON. ACÓRDÃO: Vistos 

etc., acorda, em Turma, a 16ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais, sob a Presidência do Desembargador SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA , 



incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 

Belo Horizonte, 10 de março de 2010. DES. WAGNER WILSON – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - O SR. DES. WAGNER WILSON: VOTO - Agravo de instrumento 

interposto por All Nature Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda. contra decisão do 

MM. Juiz da 17ª Vara Cível da comarca de Belo Horizonte que, nos autos de uma ação 

de indenização por perdas e danos, indeferiu a denunciação da lide de Simone 

Profissional da Beleza e de Ana Paula Pereira da Silva, fundamentando que a legislação 

consumerista veda expressamente referido instituto. A recorrente sustenta a 

necessidade da denunciação à lide do salão de beleza Simone Profissional da Beleza 

bem como da cabeleireira Ana Paula Pereira da Silva, tendo em vista os documentos 

juntados aos autos que evidenciam o erro na aplicação do produto nos cabelos da 

agravada. Salientou que os seus produtos são fabricados em conformidade com as 

regras do Ministério da Saúde e que todos os materiais utilizados na produção deles 

são submetidos a testes de qualidade. Asseverou que não pode ser responsabilizada 

pelos danos sofridos pela agravante, com base apenas na responsabilidade objetiva, 

acrescentando que não recebeu qualquer outra reclamação de problema semelhante 

ao da agravada, fato que demonstra as boas condições do produto. Pediu o 

provimento do recurso. O presente agravo foi recebido somente em seu efeito 

devolutivo, conforme despacho de fls. 181/182 dos autos. Devidamente intimada, a 

agravada apresentou sua contraminuta às fls. 186/189. Razão não assiste à 

agravante, senão vejamos. Ajuizou a autora/agravada, Márcia Aparecida Soares, a 

presente ação de indenização por perdas e danos em face da ré/agravante All Nature 

Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda., alegando ter sofrido queda de cabelo e 

lesões no couro cabeludo (queimaduras) em razão da utilização do produto fabricado 

pela ré para a realização de um procedimento denominado relaxamento de cabelos. 

Pretende a autora ser ressarcida dos danos matérias, morais e estéticos sofridos em 

razão do ocorrido. Citada, a ré, em sua defesa, requereu a denunciação da lide do 

instituto de beleza 'Simone Profissional da Beleza', local onde foi realizado o 

procedimento, bem como da cabeleireira Ana Paula Pereira da Silva. Na decisão 

agravada de fls. 173/174-TJ, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido da agravante 

fundamentando haver vedação expressa do Código de Defesa do Consumidor ao 

referido instituto. Instado a me manifestar sobre a questão anteriormente, adotei o 

mesmo posicionamento do MM. Juiz a quo, vedando toda e qualquer denunciação, 

caso a questão envolvesse o diploma consumerista. No entanto, analisando melhor a 

questão, tenho que a hipótese do art. 88 do CDC não é assim ampla e irrestrita, 

conforme restará demonstrado. Assim dispõe do referido dispositivo legal: Art. 88. Na 

hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser 

ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos 

mesmos autos, vedada a denunciação da lide. É comum a interpretação extensiva 

deste dispositivo em favor do consumidor com vistas a garantir a celeridade processual 

e a facilitação da sua defesa. Todavia, pela simples leitura do referido dispositivo legal, 

vê-se que esta proteção excessiva vai de encontro ao próprio texto da lei que vedou a 

denunciação à lide apenas às hipóteses do parágrafo único do art. 13 do CDC, que 

assim prevê: 'Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo 

anterior, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não 

puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu 

fabricante, produtor, construtor ou importador; III - não conservar adequadamente 

produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado 

poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua 



participação na causação do evento danoso.' A hipótese legal acima transcrita refere-

se aos casos de responsabilidade civil pelo fato do produto , ou seja, atribuiu ao 

comerciante a responsabilidade para responder pelo acidente de consumo nos casos 

em que o fabricante não pode ser identificado. Nestes casos, aí sim, é vedada a 

denunciação, devendo o comerciante valer-se de uma ação de regresso própria e 

autônoma contra aquele que efetivamente causou o dano. Confirma os ensinamentos 

de Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem, in 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª edição revista, atualizada e 

ampliada, São Paulo: Editora RT Revista dos Tribunais, 2006. Solidariedade e 

responsabilidade civil pelo fato do produto. A hipótese prevista no art. 13 do CDC inclui 

dentre os responsáveis em decorrência dos acidentes de consumo o comerciante nas 

hipóteses do fabricante, d construtor, do produtor ou do importador não puderem ser 

identificados; quando o produto for fornecido sem identificação clara do fabricante, do 

produtor, do construtor ou do importador; ou ainda quando ele próprio não conservar 

adequadamente os produtos perecíveis. O parágrafo único, por sua vez, refere à 

possibilidade de ação regressiva do comerciante contra aquele que tenha dado causa 

ao dano. Esta hipótese, que ordinariamente ensejaria a denunciação da lide, no regime 

adotado pelo CDC faz nascer outra ação, de natureza autônoma, a qual pode tramitar 

junto com a ação do consumidor, mas com ela não se confunde. Isto porque o CDC, ao 

prever a possibilidade de regresso, determina que a mesma se processe em processo 

autônomo, ou seja, em outro processo. A finalidade desta norma é dar caleridade ao 

pleito indenizatório do consumidor e ao mesmo tempo evitar a multiplicação de teses e 

argumentos de defesa que dificultam a identificação da responsabilidade do 

fornecedor. Não se pode perder de vista que a regra determinante do regime de 

responsabilidade civil do CDC é o da responsabilidade objetiva e solidária dos membros 

da cadeia de fornecimento. Desta forma, enquanto o CDC estabelece esta 

solidariedade, também veda a denunciação de modo a permitir que o consumidor, 

conforme seus interesses e possibilidades, demande o agente econômico integrante da 

cadeia de fornecimento que melhor atenda aos seus interesses. Neste sentido, também 

é a recente orientação do Superior Tribunal de Justiça: 'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL. PAGAMENTO INDEVIDO DE CHEQUE. ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 1. Havendo relação de consumo, é vedada 

a denunciação da lide com relação às hipóteses do art. 13 do Código de Defesa do 

Consumidor, determinando o art. 88 que a ação de regresso 'poderá ser ajuizada em 

processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, 

vedada a denunciação da lide'. Ora, o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor 

cuida da responsabilidade do comerciante, o que não é o caso, do fornecedor de 

serviços, alcançado pelo art. 14 do mesmo Código. Daí que, em tal circunstância, não 

há falar em vedação à denunciação da lide com tal fundamento. 2. Recurso especial 

conhecido e provido.' (REsp 464.466/MT, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES 

DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2003, DJ 01/09/2003 p. 280) No caso 

dos autos, a denunciação da lide não esbarra na vedação contida no art. 88 do CDC, 

uma vez que a agravante, contra quem se insurgiu a autora, é a própria fabricante do 

produto utilizado, e não o comerciante a que se refere o citado artigo (art. 13). No 

entanto, apesar de ser, em tese, possível a denunciação da lide já que não existe 

nenhum óbice legal que a impeça, tenho que a intervenção de terceiros em questão 

não seria cabível. De acordo com o disposto no CPC, a denunciação da lide tem lugar 

nas seguintes hipóteses: Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória: I - ao alienante, 

na ação em que terceiro reivindica a coisa, cujo domínio foi transferido à parte, a fim 

de que esta possa exercer o direito que da evicção lhe resulta; II - ao proprietário ou ao 



possuidor indireto quando, por força de obrigação ou direito, em casos como o do 

usufrutuário, do credor pignoratício, do locatário, o réu, citado em nome próprio, 

exerça a posse direta da coisa demandada; III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou 

pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda. 

Descartadas, por óbvio, as hipóteses dos incisos I e II, resta saber se existe direito de 

regresso entre a denunciante e as denunciadas. Não há qualquer obrigação, por lei ou 

por contrato, tanto do instituto de beleza, quanto da cabeleireira, de indenizar em 

ação regressiva, o prejuízo da agravante se esta perder a demanda. Assim, caso seja 

provado que o produto foi mal ministrado por quem o aplicou na agravada, deverá ser 

julgada improcedente a ação proposta contra a sua fabricante, devendo a autora 

propor nova ação contra os verdadeiros responsáveis. Feitas estas considerações, nego 

provimento ao presente agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos 

fundamentos que ora acrescento. Custas, ao final. Votaram de acordo com o(a) 

Relator(a) os Desembargador(es): JOSÉ MARCOS VIEIRA e SEBASTIÃO PEREIRA DE 

SOUZA. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL Nº 1.0024.06.064003-

4/001 

585. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDEMZATORIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. NECESSIDADE. 

RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. Vedação prevista no art. 88 do Código de Defesa do 

Consumidor-decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. (TJSP; AI 990.09.253640-0; Ac. 

4283386; Marilia; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 

18/01/2010; DJESP 15/03/2010) 

 

586. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO 

AO ART 526, DO CPC. NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO À DEFESA DO 

PRESENTE RECURSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EMPRESA DE ESTACIONAMENTO. ROUBO 

OCORRIDO NO ESTACIONAMENTO DO BANCO. Ação de indenização -Relação de consumo que 

impede a formação de lide secundária. Art 13, parágrafo único e 88, do Código de Defesa do 

Consumidor. Recurso não provido. (TJSP; AI 990.09.320080-5; Ac. 4331391; Santos; Décima 

Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Antônio Ribeiro Pinto; Julg. 23/02/2010; DJESP 

10/03/2010) 

Art. 89. (Vetado) 

Art. 90. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do Código de Processo Civil e da 

Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que 

não contrariar suas disposições. 

Julgados 

587. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INCONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR 

SINDICATO, COBRANDO GATILHO SALARIAL EM JULHO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 1987. 

EXECUÇÃO PROMOVIDA, AGORA, POR SERVIDORES, COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DOS 

CONSUMIDORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA PELO FATO DE TER SIDO INTERROMPIDA PELA 

EXECUÇÃO COLETIVA, QUE AGUARDA JULGAMENTO EM GRAU DE RECURSO (C. CIVIL, A RI. 204 

E ART. 90 DO CDC). TÍTULO QUE APRESENTA CERTEZA E LIQUIDEZ (CPC, ART 618). 

Supervemência, todavia de declaração de inconstitucionalidade do art. 25 da LCE 467/86, que 

permitia o disparo do gatilho, sempre que a variação do IPC atingisse 20% (RE 174.184-8). 

Titulo que deixou, por conseqüência, de ter exigibilidade, nos termos do § 1º do art. 741 do CPC, 

verdadeiro mecanismo de rescisão de título executivo inconstitucional. Embargos acolhidos. 



Recurso provido. (TJSP; APL 994.08.201366-9; Ac. 4323048; São Paulo; Décima Câmara de 

Direito Público; Rel. Des. Urbano Ruiz; Julg. 26/01/2010; DJESP 10/03/2010) 

 

588. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LIMITES 

SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AÇÕES COLETIVAS. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. PRINCÍPIOS DA 

SEPARAÇÃO DE PODERES. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. 1. Não há limitação territorial 

para a eficácia erga omnes da decisão proferida em ação coletiva, quer esteja fundada na Lei 

de Ação Civil Pública, quer no Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando a propositura 

da Ação Civil Pública no Distrito Federal, e que a decisão exeqüenda dispunha que seus efeitos 

abrangeriam os contratantes, sem qualquer menção à limitação geográfica, a Eg. 1ª Turma 

(2005.00.2.004397-8) já considerou ineficaz a limitação presente no art. 16 da LACP, alterado 

pela Lei nº 9.494/97. 3. Ao mesmo tempo em que o Poder Judiciário, de um lado, não pode se 

eximir de julgar, de outro, tampouco pode substituir o legislador. A este cabe a tarefa de inovar 

a ordem jurídica, ao passo que àquele se atribui o dever de, solucionando conflitos de interesse, 

concretizar essa ordem posta. 4. O Código de Defesa do Consumidor, nos diversos dispositivos 

que regulam o direito básico do consumidor à informação adequada sobre os produtos e os 

serviços em toda a sua extensão, tais como. qualidade, quantidade, conteúdo, riscos que 

apresente, entre outros atributos, não chegou ao nível de detalhamento retratado na r. decisão 

impugnada. 5. Duas são as modalidades de tutela contratual nas relações de consumo, quais 

sejam. a via judicial ou a via administrativa. A hipótese analisada é matéria a ser submetida ao 

controle administrativo. E isso pode ser realizado em procedimentos tomados pela 

Administração Pública pelos órgãos fiscalizadores específicos ou mesmo por intermédio da 

instauração de inquérito civil. Na segunda forma, tem-se uma atribuição institucional exclusiva 

do Ministério Público (art. 129, III, da Constituição Federal - art. 8º, §1º da Lei da Ação Civil 

Pública e art. 90 do Código de Defesa do Consumidor). 6. A combatente Defensoria Pública do 

Distrito Federal se utiliza de uma via inadequada para o controle abstrato dos contratos 

celebrados entre o Banco do Brasil e seus clientes. 7. Deu-se provimento ao recurso. (TJDF; AGI 

2008.00.2.013947-6; Ac. 335.077; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Flavio Rostirola; Julg. 

26/11/2008; DJDFTE 12/01/2009; Pág. 32) 

 

589. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 

EVITAR DANO IRREPARÁVEL AO CONSUMIDOR. É possível, em relação de consumo privar a 

suspensividade do recurso de apelação para evitar dano irreparável ao consumidor, por força 

do art. 90 do CDC c/c com o art. 14 da Lei de ação civil pública. Agravo provido. (TJMG; AGIN 

1.0024.07.574667-7/0011; Belo Horizonte; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Alberto Aluízio 

Pacheco de Andrade; Julg. 14/10/2008; DJEMG 03/11/2008) 

 

590. REVISIONAL. BANCO DE DADOS. PRETENSÃO À ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DO 

NOME DA AUTORA-AGRAVANTE DO ROL DE INADIMPLENTES. ADMISSIBILIDADE. DEMANDA EM 

ANDAMENTO. POSSIBILIDADE DE FICAR DESCARACTERIZADA A INADIMPLÊNCIA. EVIDENTE 

PREJUÍZOPARA QUEM TEM SEU NOME LANÇADO NA LISTA DE DEVEDORES. PRECEDENTES. 

ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. Hipossuficiência que não se evidencia, por ora, na 

espécie (art. 6º, inciso VIII e art. 90, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 333, inciso I, do 

Código de Processo Civil). Recurso provido, em parte. (TJSP; AI 7220813-4; Ac. 2541441; São 

Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ligia Araujo Bisogni; Julg. 

27/02/2008; DJESP 10/04/2008) 

 

591. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FEITO EXECUTIVO PROPOSTO COM BASE EM CONDENAÇÃO DE 

AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU. TRÂMITE NO MESMO JUÍZO ONDE SE FORMOU O TÍTULO 

EXECUTIVO. NÃO É PORQUE A ALÍNEA U DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇÃO 221/94 QUE TRATA DA 



VARA DE DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS NÃO FAZ MENÇÃO 

EXPRESSA À COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR DA EXECUÇÃO DE SEUS JULGADOS QUE, 

POR SI SÓ, SERÁ INCOMPETENTE PARA TANTO. Ainda que a execução diga respeito a interesses 

individuais de algumas pessoas baseados em título executivo formado em ação coletiva, a 

competência para conhecer e julgar continua na vara de direitos difusos e coletivos, porque se 

houver interposição de embargos do devedor a questão do direito metaindividual será 

enfrentada e é esta vara que deve analisar tal matéria, por força do artigo 2º, alínea u da 

Resolução 221/94 deste Tribunal. Ademais, se o direito a ser satisfeito é coletivo a vara 

reservada expressamente para conhecê-lo e julgá-lo é a de direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Se os direitos metaindividuais são regulamentados por Leis especiais 

são estas Leis que devem reger o seu procedimento, mormente, em relação às regras de 

competência, mais precisamente pelo § 2º do artigo 98 da Lei nº 9.098/90, uma vez que a 

legislação geral (Código de Processo Civil) somente poderá ser aplicada de forma subsidiária 

(artigo 90 da Lei nº 8.078/90 C.C. artigo 21 da Lei nº 7.347/85). (TJMS; CC 2006.000440-8; 

Terceira Turma Cível; Rel. Des. Hamilton Carli; Julg. 13/03/2006; DOEMS 03/05/2006) 

CAPÍTULO II  

Das Ações Coletivas Para a Defesa de Interesses Individuais Homogêneos 

Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome próprio e no 

interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos 

individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos artigos seguintes. (Redação dada 

pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) 

Julgados 

592. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGISTRO DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO HABITACIONAL NO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REGULARIZAÇÃO. Legitimidade do Ministério Público Art. 

129, III, da CF, art. 5º da Lei nº 7.347 de 24 07.85 e dos artigos 82, I, e 91 da Lei nº 8.078 de 11 

09.90. Cassado o Decreto de extinção. Prosseguimento do feito para análise do mérito. Recurso 

provido. (TJSP; APL-Rev 166.203.4/3; Ac. 3498908; Marilia; Primeira Câmara de Direito Privado; 

Rel. Des. Paulo Razuk; Julg. 17/02/2009; DJESP 16/04/2009) 

593. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGILAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL INCIDENTE. JUROS 

REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. JUROS MORATÓRIOS. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. VIABILIDADE DE COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE VALORES. Da 

litispendência No caso sub judice não há litispendência, uma vez que o processo 

001/1.05.0218960-0 diz respeito a cartão de crédito com bandeira VISA, cuja causa de pedir e 

pedido são diversos. Do cabimento da ação civil pública O legislador brasileiro estabeleceu a 

possibilidade de utilização de tal ação para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, nos termos dos arts. 1º, inciso II e 21, ambos da Lei nº 7.347/85, combinado com 

o art. 81 do CDC Da legitimidade ativa da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, da 

Vida e dos Direitos Civis È parte legítima para propor a Ação Civil pública nos termos do artigo 

5º da Lei nº 7.347/85 e os arts. 82, inciso IV, e 91, ambos do CDC a associação de defesa dos 

consumidores, vida e direitos civis. Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às 

relações de crédito no mercado financeiro. As operadoras de cartões de crédito se sujeitam as 

mesmas regras das instituições financeiras. A Lei consumerista tem incidência normativa nos 

contratos bancários, submetendo-se as instituições financeiras aos parâmetros fixados naquele 

diploma legal. Presente o interesse social na relação jurídica mantida com os consumidores do 



crédito ofertado. Inteligência da Súmula n.º 297 do STJ. Da legislação infraconstitucional e dos 

princípios aplicáveis aos contratos bancários A Lei n.º 4.595/64 incide sobre as relações jurídicas 

que versam quanto aos juros bancários, questão de ordem pública, cuja competência 

regulatória é da União Federal. Política monetária executada pelo Banco Central. Princípios da 

economicidade, da razoabilidade, da eqüidade e da transparência relativa ao dever de informar 

aplicáveis ao caso concreto. Dos juros remuneratórios Descumprimento do dever de informar a 

taxa de reciprocidade e as variáveis que compõe os juros contratados, o que importa na 

abusividade de sua fixação nos moldes do contrato. Adoção da taxa média de remuneração dos 

contratos bancários pelo Banco Central, representada pela taxa básica financeira (TBF) no caso 

em exame, limitada à taxa do contrato. Inteligência da Súmula n.º 296 do STJ. Preço do dinheiro 

fixado no curso do tempo para o contrato analisado de forma proporcional, levando em conta 

os custos da instituição financeira e os parâmetros do mercado, a fim de não onerar em 

demasia quaisquer das partes, afastado o ganho indevido na contratação. Da periodicidade do 

regime de capitalização dos juros bancários. A regulação dos juros praticados pelas 

administradoras de cartões de crédito é matéria de ordem pública, cuja competência de legislar 

cabe à União. Portanto, a capitalização a ser utilizada é de periodicidade mensal, de acordo 

com o regramento federal a esse respeito, aplicável as instituições financeiras que integram os 

Sistema Financeiro Nacional. Inteligência da Súmula n.º 596 do STF. Incorporação dos juros ao 

capital em periodicidade mensal, que se mostra razoável ao caso concreto, em consonância 

com o pactuado e com os usos e costumes comerciais nesta área (art. 113 do CC), em especial 

ao tratar de obrigações de curto prazo. Princípio da proporcionalidade, ou seja, se o devedor 

recebe em suas aplicações financeiras como, por exemplo, a poupança, juros sob o regime 

capitalizado de periodicidade mensal, nada mais justo que pague as suas obrigações na mesma 

unidade de tempo. Dos juros moratórios. Mora ex re atinente ao descumprimento pela parte 

devedora, ainda que parcial, do contrato bancário avençado. Violação positiva do contrato em 

função do cumprimento defeituoso que autoriza a incidência de juros moratórios previstos 

contratualmente. Incidência da taxa legal de 1% ao mês, a teor do que estabelece o art. 406 do 

novel Código Civil. Da comissão de permanência Inadmite-se a comissão de permanência no 

caso concreto, tendo em vista que esta não pode ser cumulada com juros, remuneratórios ou 

moratórios, multas ou mesmo correção monetária. Aplicação das Súmulas n.ºs 30 e 296 do STJ. 

Portanto, já havendo a previsão de juros moratórios para o período de inadimplência, ainda que 

parcial, descabe a aplicação da comissão de permanência, o que importaria em bis in idem 

sobre o mesmo fato jurídico e, por via de conseqüência ilícito contratual. Da individualização do 

contrato Por se tratar de um direito básico do consumidor a informação clara e adequada, não 

pode o contrato ser omisso quanto a qualificação dos contratantes. Deve-se incluir nos 

contratos padronizados o nome, endereço e a qualificação da apelante e dos contratantes 

consumidores, bem como previsão de data e assinatura dos pactuantes. Da condenação de 

indenizar de forma ampla, efetiva e completa Conforme estabelece o art. 95 do CDC a 

condenação se dará de forma genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos 

causados. Da liminar que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional Correta a manutenção da 

liminar pelo juízo singular, uma vez que esta parte foi preservada quando do julgamento do 

agravo de instrumento, no qual houve deliberação apenas quanto a outros itens da tutela 

pleiteada, os quais restaram revogados. Inteligência do o art. 471, caput, do CPC. Dos 

honorários advocatícios Em se tratando de ação civil pública, cuja sentença tem eficácia 

constitutiva, a verba honorária deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos no art. 

20, § 4º, do Código de Processo Civil. Do prequestionamento quanto às normas jurídicas 

incidentes sobre o suporte fático O Juiz ou o Tribunal não está obrigado a se manifestar a 

respeito de todos os artigos de Lei invocados, bastando que aqueles referidos no corpo da 

decisão sejam suficientes para a Resolução do caso submetido à apreciação. Inteligência do art. 

131 do CPC. Rejeitadas as preliminares à unanimidade e, no mérito, apelo provido 



parcialmente, vencido em parte o relator quanto à forma de capitalização. (TJRS; AC 

70014119184; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível - Regime de Exceção; Rel. Des. Jorge 

Luiz Lopes do Canto; Julg. 13/09/2007; DOERS 05/03/2008; Pág. 59) 

 

594. AÇÃO COLETIVA. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. RELEVÂNCIA SOCIAL. ADULTERAÇÃO DE 

CAL HIDRATADA. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ART. 18, §1º, CDC. FORNECEDOR. 

OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O PREÇO PAGO PELOS CONSUMIDORES OU SUBSTITUIR O PRODUTO 

POR OUTRO DE BOA QUALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. NATUREZA COERCITIVA. 

ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. As ações coletivas são aquelas 

capazes de promover a defesa de direitos subjetivos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. Para que se configure a legitimidade do Ministério Público no sentido de, em 

nome próprio, defender interesse alheio, é necessário que se trate de interesses ou direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, desde que, em relação a estes últimos, ainda que 

disponíveis, tenham alguma relevância social (arts. 81 e 91, CDC). Extrai-se do art. 91, do 

Código de Defesa do Consumidor, que o legislador não criou óbice à condenação do fornecedor, 

em ação coletiva, a indenizar, individualmente, os consumidores lesados pelos produtos 

impróprios para o uso que colocou no mercado. A execução do Decreto judicial condenatório, 

quer seja a ação individual ou coletiva, se dará em procedimento de liquidação de sentença, em 

que deverão ser demonstrados os efetivos prejuízos sofridos pelos consumidores, decorrentes 

da aquisição do produto adulterado ou da utilização deste. O produto adulterado 

intencionalmente pela ação humana e que apresenta características inferiores caracteriza-se 

impróprio para o consumo e autoriza o exercício da pretensão à restituição dos valores pagos 

pelos consumidores que o adquiriram ou a substituição por outro de boa qualidade (art. 18, §1º, 

I e II, CDC). O art. 84, do Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de arbitramento 

de multa pelo juiz da causa, de modo a garantir o resultado prático da tutela jurisdicional no 

sentido de determinar ao réu o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, sendo a 

natureza da astreinte eminentemente coercitiva. O arbitramento da multa cominatória deve se 

pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que cabe ao julgador 

arbitrar valor suficiente para impedir a continuidade da conduta lesiva ao consumidor, 

evitando-se, o máximo possível, a ruína financeira do fornecedor. (TJMG; AC 1.0024.99.152341-

6/001; Belo Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 

15/03/2007; DJMG 05/05/2007) 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0024.99.152341-6/001; Belo Horizonte; Décima 

Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 15/03/2007; DJMG 

05/05/2007). Inteiro Teor: EMENTA: AÇÃO COLETIVA - INTERESSE INDIVIDUAL 

HOMOGÊNEO - RELEVÂNCIA SOCIAL - ADULTERAÇÃO DE CAL HIDRATADA - PRODUTO 

IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO - ART. 18, §1º, CDC - FORNECEDOR - OBRIGAÇÃO DE 

RESTITUIR O PREÇO PAGO PELOS CONSUMIDORES OU SUBSTITUIR O PRODUTO POR 

OUTRO DE BOA QUALIDADE - MULTA COMINATÓRIA - NATUREZA COERCITIVA - 

ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. As ações coletivas são 

aquelas capazes de promover a defesa de direitos subjetivos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. Para que se configure a legitimidade do Ministério Público no 

sentido de, em nome próprio, defender interesse alheio, é necessário que se trate de 

interesses ou direitos difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, desde que, em 

relação a estes últimos, ainda que disponíveis, tenham alguma relevância social (arts. 

81 e 91, CDC). Extrai-se do art. 91, do Código de Defesa do Consumidor, que o 

legislador não criou óbice à condenação do fornecedor, em ação coletiva, a indenizar, 

individualmente, os consumidores lesados pelos produtos impróprios para o uso que 

colocou no mercado. A execução do decreto judicial condenatório, quer seja a ação 

individual ou coletiva, se dará em procedimento de liquidação de sentença, em que 



deverão ser demonstrados os efetivos prejuízos sofridos pelos consumidores, 

decorrentes da aquisição do produto adulterado ou da utilização deste. O produto 

adulterado intencionalmente pela ação humana e que apresenta características 

inferiores caracteriza-se impróprio para o consumo e autoriza o exercício da pretensão 

à restituição dos valores pagos pelos consumidores que o adquiriram ou a substituição 

por outro de boa qualidade (art. 18, §1º, I e II, CDC). O art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor prevê a possibilidade de arbitramento de multa pelo juiz da causa, de 

modo a garantir o resultado prático da tutela jurisdicional no sentido de determinar ao 

réu o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, sendo a natureza da astreinte 

eminentemente coercitiva. O arbitramento da multa cominatória deve se pautar pelos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que cabe ao julgador 

arbitrar valor suficiente para impedir a continuidade da conduta lesiva ao consumidor, 

evitando-se, o máximo possível, a ruína financeira do fornecedor. APELAÇÃO CÍVEL N° 

1.0024.99.152341-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - APTE(S) ADESIV: CAO BRASIL LTDA - APELADO(A)(S): 

CAO BRASIL LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. 

DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 17ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o 

relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à 

unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO PRINCIPAL E À 

ADESIVA. Belo Horizonte, 15 de março de 2007. DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA – 

Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS: O SR. DES. EDUARDO MARINÉ DA CUNHA: VOTO - 

Cuida-se de ação civil coletiva, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face de CAO BRASIL LTDA., 

alegando que a ré produz cal hidratada para argamassas, sob as marcas "Super CaO" e 

"Branca de Neve" e comercializa o produto em todo o Estado de Minas Gerais e em 

algumas cidades de outros Estados da Federação. Argumentou que a cal hidratada é 

um produto utilizado na construção civil, sendo formada basicamente pela 

combinação estável de hidróxidos de cálcio e magnésio. Aduziu que o produto do 

processo de industrialização é a cal virgem que, após reação com água, dá origem à 

cal hidratada. Sustentou que a cal hidratada é indispensável para a qualidade e 

segurança das construções, tendo como principais características a retenção de água, 

a plasticidade, a capacidade de incorporação de areia e a ação bactericida. Disse que 

preocupada com a adulteração da cal hidratada comercializada no país, a ABPC - 

Associação Brasileira de Produtores de Cal vem implementando, desde novembro de 

1995, o "Programa da Qualidade da Cal Hidratada para a Construção Civil", visando a 

verificação da conformidade dos produtos oferecidos aos consumidores com a norma 

técnica de qualidade mínima da cal hidratada, NBR7175/92 editada pela ABNT. 

Afirmou que submetida à prova a cal hidratada produzida pela ré, nos períodos de 

20.8.96 a 8.8.97 e 4.2.97 a 11.2.99, constatou-se que as amostras analisadas 

continham uma porcentagem média de resíduos insolúveis superior ao limite máximo 

de 10%, previsto na NBR7175/92, caracterizando a adulteração do produto. Aduziu 

que, conforme relatório elaborado pela ABPC - Associação Brasileira de Produtores de 

Cal, a adulteração da cal hidratada causa o comprometimento de durabilidade da 

argamassa, o esfarelamento desta, o aparecimento de trincas e fissuras nas 

construções, o deslocamento do revestimento da parede e o aparecimento de manchas 

ocasionadas pela proliferação de fungos. Alegou que a conduta da requerida causou 

diversos danos aos consumidores, sob os aspectos sanitário e econômico. Pediu, em 

sede de antecipação da tutela, que a ré cesse a produção de cal hidratada adulterada 

e, ao final, a confirmação da medida, sob pena de multa diária, além da condenação 



da requerida a indenizar o dano difuso causado pela comercialização de produto 

impróprio para o fim a que se destina; a recolher do mercado a cal hidratada com a 

marca "Super CaO", produzida no período de 20.8.96 a 8.8.97 e aquela denominada 

"Branca de Neve", produzida entre 4.2.97 a 11.2.99, sob pena da aplicação de 

astreintes; e a restituir aos consumidores os valores por eles pagos na aquisição, 

durante aqueles períodos, dos produtos em questão ou a substituir o produto 

adulterado, sem prejuízo de perdas e danos. O pedido de antecipação da tutela foi 

indeferido. Em sua defesa a requerida alegou, preliminarmente, nulidade da citação, 

sob o fundamento de que foi recebida por pessoa que não tem poderes de representá-

la e lhe é desconhecida. Ainda em sede de preliminar, a ré alegou que o pedido 

formulado é juridicamente impossível. No mérito, argumentou que nunca 

comercializou cal hidratada, mas sim produto denominado filical. Asseverou que as 

assertivas do Ministério Público se fundam em laudo elaborado por entidade privada e 

no qual não lhe foi oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório. 

Sustentou ser impossível afirmar, com absoluta certeza, que as amostras colhidas pela 

auditoria contratada pela ABPC - Associação Brasileira de Produtores de Cal não 

sofreram qualquer tipo de contaminação no próprio processo de análise. Disse que os 

produtos que comercializa são de boa qualidade, que nunca foram vendidos 

diretamente ao consumidor e que não causaram qualquer dano àqueles que os 

utilizaram. Salientou que a embalagem de seus produtos esclarecem satisfatoriamente 

aos consumidores a respeito das características da filical e qual o uso adequado desta. 

Afirmou que não se fazem presentes os requisitos para a configuração de sua 

responsabilização civil. Requereu o acolhimento das preliminares suscitadas e, caso 

ultrapassadas, a improcedência dos pedidos formulados na inicial. O Ministério Público 

apresentou impugnação à contestação. Veio aos autos cópia de relatório 

complementar produzido pela auditoria contratada pela ABPC - Associação Brasileira 

de Produtores de Cal e de depoimento de testemunha ouvida em outra ação. Prolatada 

sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré a 

adequar sua produção à norma NBR7175/92, recolher do mercado a cal hidratada 

produzida nos períodos de 20.8.96 a 8.8.97 e 4.2.97 a 22.12.99, sob as marcas "Super 

CaO" e "Filical Branca de Neve", respectivamente, e indenizar o dano difuso, em valor 

equivalente ao lucro obtido com a venda dos aludidos produtos. A requerida interpôs 

apelação, na qual suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de 

que não lhe foi permitido manifestar-se sobre documentos apresentados pelo 

Ministério Público. A prefacial foi acolhida por esta Corte que cassou a sentença 

vergastada. Intimada a requerida a se manifestar sobre os documentos em questão, o 

prazo fixado pela julgadora primeva decorreu in albis. Posteriormente, a ré suscitou 

preliminar de ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido do processo, sob 

o fundamento de que não mais produz os produtos de marcas "Super CaO" e "Filical 

Branca de Neve". Prolatada nova sentença, os pedidos foram julgados parcialmente 

procedentes, reproduzindo o dispositivo do decisum anterior. Irresignada, a ré aviou 

novo apelo, visando a reforma da sentença. O Ministério Público apelou adesivamente 

pleiteando a procedência do pedido de condenação da requerida a indenizar os 

consumidores que adquiriram a cal hidratada submetida à adulteração. Na ocasião do 

julgamento dos recursos, a apelação adesiva não foi conhecida e, de ofício, foi cassada 

a sentença vergastada, sob o fundamento de que foi redigida em desconformidade 

com o que prevê o art. 458, do CPC, não especificando as partes da lide. O Ministério 

Público aviou embargos declaratórios que foram rejeitados. Retornando os autos à 

primeira instância, a julgadora primeva julgou parcialmente procedentes os pedidos, 

condenando a ré a não produzir e comercializar cal hidratada em desconformidade 



com a norma NBR7175/92, sob pena de multa de R$200,00, por cada unidade do 

produto apreendida; recolher do mercado a cal hidratada da marca "Super CaO" 

produzida entre 20.8.96 e 8.8.97 e aquela designada "Filical Branca de Neve", 

produzida no período compreendido entre 4.2.97 e 22.12.99, sob pena de multa de 

R$200,00, por cada unidade do produto apreendida; e a indenizar o dano difuso, em 

valor equivalente ao lucro obtido com a venda dos aludidos produtos, nos períodos de 

20.8.96 a 8.8.97 e 4.2.97 a 22.12.99, a ser apurado em liquidação de sentença. 

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, alegando que a sentença 

vergastada deve ser reformada, naquilo que julgou improcedente o pedido de natureza 

indenizatória em prol dos consumidores da cal hidratada adulterada. Asseverou que a 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores pode ser exercida individual ou 

coletivamente. Sustentou que a conduta ilícita da requerida violou direitos individuais 

homogêneos dos consumidores que adquiriram a cal hidratada imprópria para o uso. 

Disse que a origem comum do direito à indenização dos consumidores está no vício de 

qualidade do produto comercializado pela ré, que pode causar danos à vida, à saúde e 

à segurança das pessoas. Afirmou que é de relevância social a matéria tratada nos 

autos, não havendo óbice à atuação do Ministério Público na tutela a direitos 

individuais homogêneos dos consumidores. Afirmou que a requerida descumpriu o 

dever de informar corretamente os consumidores a respeito da composição e da 

qualidade da cal hidratada que produz. Pugnou pelo integral provimento da apelação, 

reformando-se, em parte, a sentença vergastada para condenar a ré a restituir aos 

consumidores os valores por eles pagos na aquisição da cal hidratada de marca "Super 

CaO", produzida no período de 20.8.96 a 8.8.97 e aquela denominada "Filical Branca 

de Neve", produzida entre 4.2.97 a 11.2.99, ou a substituir o produto adulterado, sem 

prejuízo de perdas e danos. A requerida apelou adesivamente, alegando que não se 

justifica a imposição da multa de R$200,00, por cada pacote de cal hidratada das 

marcas "Super CaO" e "Filical Branca de Neve" apreendida, produzida ou 

comercializada, posto que há muito não fabrica tais produtos. Asseverou que a multa 

de R$200,00 por unidade do produto é excessiva, posto que o pacote de cal hidratada é 

de apenas R$1,50. Sustentou que é inócua a condenação que lhe foi imposta no 

sentido de indenizar o fundo de defesa dos direitos difusos, posto que não auferiu lucro 

com a venda dos produtos de marcas "Super CaO" e "Filical Branca de Neve", razão 

pela qual interrompeu a produção. Requereu a procedência da apelação, para que seja 

reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição 

inicial. Foram apresentadas contra-razões. Conheço dos recursos principal e adesivo, 

eis que próprios, tempestivos, regularmente processados, isento de preparo o primeiro 

e preparado o segundo. As ações coletivas são aquelas capazes de promover a defesa 

de direitos subjetivos difusos, coletivos e individuais homogêneos. A própria Lei nº 

8.078/90, em seu artigo 81, cuida da definição dos direitos mencionados: "Art. 81 - A 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 

juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será 

exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para 

efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares 

pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos 

coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais de natureza 

indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou 

com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum." Os 

direitos difusos são transindividuais, na medida em que não podem ser mensurados, 

individualmente, vale dizer, não podem ser quantificados sob o prisma individual, 



sendo inviável a definição da abrangência do direito de cada consumidor. Por outro 

lado, a caracterização do direito difuso requer que seus titulares sejam membros da 

comunidade, mas, ao mesmo tempo, pessoas indeterminadas, posto que a coletividade 

das pessoas é que detém a titularidade dos direitos difusos. Já os direitos coletivos são 

aqueles direitos transindividuais, ou seja, que não podem ser mensurados 

individualmente, dos quais são titulares grupos de pessoas determinadas, ligadas entre 

si por uma relação jurídica base. Como se vê, cuida-se de direitos cuja titularidade não 

abrange a totalidade dos indivíduos, mas grupos homogêneos, tomados segundo um 

determinado aspecto. Por fim, destaca o CDC os denominados direitos individuais 

homogêneos, os quais não são transindividuais, pois os direitos individuais 

homogêneos são quantificáveis e mensuráveis de forma individual, sendo os seus 

titulares indivíduos específicos, unidos por uma situação fática, que gera 

conseqüências individuais aos diversos consumidores. Seria a hipótese, por exemplo, de 

intoxicação alimentar sofrida por diversas pessoas, em decorrência do consumo de 

determinado produto que não respeita as condições sanitárias mínimas. Neste caso, 

cada consumidor sofreu prejuízo singular e mensurável, mas, devido à amplitude das 

conseqüências, podem ter seus direitos defendidos individual ou coletivamente. 

Comentando o art. 81, III, da Lei nº8.078/90, trago à lume a lição Kazuo Watanabe: "O 

inc. III do parágrafo único do art. 81, conceitua os interesses 'individuais homogêneos' 

como 'os decorrentes de origem comum', permitindo a tutela deles a título coletivo. 

'Origem comum' não significa, necessariamente, uma unidade factual e temporal. As 

vítimas de uma publicidade enganosa veiculada por vários órgãos da imprensa e em 

repetidos dias ou de um produto nocivo à saúde adquiridos por vários consumidores 

num largo espaço de tempo e em várias regiões têm, como causa de seus danos, fatos 

com homogeneidade tal que os tornam a 'origem comum' de todos eles. Essa 

modalidade de ação coletiva constitui uma novidade no sistema jurídico brasileiro, e 

representa a incorporação a nosso ordenamento de uma ação bastante assemelhada à 

'class action' do sistema norte-americano. (...)" (in Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 2ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 

1992, p. 507) Conceituando os direitos individuais homogêneos, confira-se o recente 

julgado do STJ: "Direito do consumidor e processo civil. Recurso especial. Ação coletiva. 

Entidade associativa de defesa dos consumidores. Legitimidade. Possibilidade jurídica 

do pedido. Direitos individuais homogêneos. (...)- Os direitos individuais homogêneos, 

por definição legal, referem-se a um número de pessoas ainda não identificadas, mas 

passível de ser determinado em um momento posterior, e derivam de uma origem 

comum, do que decorre a sua homogeneidade. (...)"(STJ - REsp 761114/RS, Relatora 

Ministra NANCY ANDRIGHI, J. 03/08/2006, DJ 14.08.2006 p. 280). Para que se 

configure a legitimidade do Ministério Público no sentido de, em nome próprio, 

defender interesse alheio, é necessário que se trate de interesses ou direitos difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, desde que, em relação a estes últimos, ainda que 

disponíveis, tenham alguma relevância social (arts. 81 e 91, CDC). A respeito da 

relevância social que autoriza o Ministério Público a defender interesses individuais 

homogêneos, esclarece Kazuo Watanabe: "Também incumbe ao Ministério Público 

proteger os interesses individuais, desde que homogêneos e tratados coletivamente, 

na forma do inciso III do parágrafo único do art. 81 do Código. Como ficou bem 

anotado no comentário aos incs. I e II do parágrafo único do art. 81, tanto os interesses 

ou direitos difusos como os coletivos, para os efeitos do Código, devem ser 

transindividuais de natureza indivisível. A indivisibilidade do bem jurídico tutelando, 

nota mais marcante dos interesses ou direitos difusos e coletivos, deve dizer respeito a 

toda a coletividade (difusos) ou a todo o grupo, categoria ou classe de pessoas 



(coletivos), o que significa que entidades privadas e públicas, inclusive o Ministério 

Público, não estão legitimados para a tutela de interesses individuais agrupados 

(exclusão feita à hipótese prevista no inc. III do mesmo dispositivo), mormente em se 

tratando de interesses contrapostos de membros de um mesmo grupo, classe ou 

categoria de pessoas. Essa mesma interpretação deve prevalecer em relação ao inc. III 

do art. 129, CF, sob pena de se transformar o Ministério Público em defensor de 

interesses individuais disponíveis, quando a sua atribuição institucional é mais 

relevante, ao que se extrai do texto do art. 127 e seguintes da Constituição Federal. Em 

linha de princípio, somente os interesses individuais indisponíveis estão sob a proteção 

do parquet. Foi a relevância social da tutela a título coletivo dos interesses ou direitos 

individuais homogêneos que levou o legislador a atribuir ao Ministério Público e a 

outros entes públicos a legitimação para agir nessa modalidade de demanda 

molecular, mesmo em se tratando de interesses e direitos disponíveis." (in Código 

Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 2ª ed., 

Forense, Rio de Janeiro, 1992, p.510-511). Nesse sentido é a jurisprudência do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA (CF, ART. 129, III, E LEI Nº 

8.078/90, ARTS, 81 E 82, I). CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA. EXIGÊNCIA 

DE TARIFA (PEDÁGIO) PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONCEDIDO QUE PRESCINDE, 

SALVO EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL, DA EXISTÊNCIA DE IGUAL SERVIÇO 

PRESTADO GRATUITAMENTE PELO PODER PÚBLICO. 1. O Ministério Público está 

legitimado a promover ação civil pública ou coletiva, não apenas em defesa de direitos 

difusos ou coletivos de consumidores, mas também de seus direitos individuais 

homogêneos, nomeadamente de serviços públicos, quando a lesão deles, visualizada 

em sua dimensão coletiva, pode comprometer interesses sociais relevantes. Aplicação 

dos arts. 127 e 129, III, da Constituição Federal, e 81 e 82, I, do Código de Defesa do 

Consumidor.(...)" (STJ, REsp nº417.804/PR, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, julgado em 19.4.2005, DJ.: 16.5.2005, p. 230, RSTJ, v. 191, p. 93). "RECURSO 

ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. "O 

Ministério Público está legitimado a defender direitos individuais homogêneos, quando 

tais direitos têm repercussão no interesse público." "O exercício das ações coletivas 

pelo Ministério Público deve ser admitido com largueza. Em verdade a ação coletiva, 

ao tempo em que propicia solução uniforme para todos os envolvidos no problema, 

livra o Poder Judiciário da maior praga que o aflige, a repetição de processos 

idênticos." Recurso conhecido, mas desprovido." (STJ, REsp nº413.986/PR, rel. Min. 

José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15.10.2002, DJ.:11.11.2002, p. 

266). "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. RECURSO ESPECIAL. 1. Há certos 

direitos e interesses individuais homogêneos que, quando visualizados em seu 

conjunto, de forma coletiva e impessoal, passam a representar mais que a soma de 

interesses dos respectivos titulares, mas verdadeiros interesses sociais, sendo cabível 

sua proteção pela ação civil pública. 2. É o Ministério Público ente legitimado a 

postular, via ação civil pública, a proteção do direito ao salário-mínimo dos servidores 

municipais, tendo em vista sua relevância social, o número de pessoas que envolvem a 

economia processual. 3. Recurso conhecido e provido." (STJ, REsp nº95.347/SE, rel. 

Min. Edson Vidigal, Quinta Turma, julgado em 24.11.98, DJ.: 1º.2.99, p. 221). No caso 

em tela, a cal hidratada produzida pela requerida, sob as marcas "Super CaO" e "Filical 

Branca de Neve", foi apontada como produto adulterado, conforme relatórios 

produzidos por auditoria especializada contratada pela ABPC - Associação Brasileira de 

Produtores de Cal (f. 25-38 e 130-133). Segundo as análises em que se embasam a 



pretensão do Ministério Público, a adulteração da cal comercializada pela ré ocasiona 

o surgimento de fissuras e trincas nas edificações em que foi utilizada, o 

comprometimento da durabilidade da argamassa, o descolamento do revestimento 

das paredes em que foi aplicada e o aparecimento de manchas no reboco decorrente 

da proliferação de fungos (f. 38). É fato incontroverso que a cal hidratada adulterada 

foi comercializada por longo período, o que certamente fez com que diversos 

consumidores incautos a adquirissem, principalmente em virtude de seu baixo preço 

em comparação às marcas de boa qualidade, causando-lhes lesão patrimonial e 

comprometendo a segurança das edificações em que o produto foi utilizado. Evidencia-

se, pois, a relevância social da pretensão do Ministério Público visando a condenação 

da requerida a indenizar os danos causados individualmente aos consumidores pelo 

produto adulterado, em sede de ação coletiva. O art. 18, § 1º, inciso II, da Lei 

nº8.078/90, admite três alternativas para o consumidor que vem a adquirir produtos 

impróprios para o uso ou consumo, na hipótese de não ser possível a sanação do vício. 

Confira-se: "Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem 

impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, 

assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do 

recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das 

partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por 

outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da 

quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; 

III - o abatimento proporcional do preço.(...)" A expressão produto impróprio, a qual se 

refere o caput do art. 18, do CDC, enquadra-se perfeitamente aos produtos 

adulterados pela ação humana. A esse respeito, confira-se a lição da doutrina: "Os 

produtos podem ser impróprios por diversas razões. São impróprios: (...) d) Os produtos 

adulterados ou corrompidos (art. 18, §6º, II). Noções próximas e que têm que ver com 

os que sofreram uma modificação necessariamente para pior. São os produtos 

modificados em sua essência com intervenção humana direta. A corrupção e a 

adulteração são proibidas per se, e, por isso mesmo, distinguem-se da alteração. Outro 

traço distintivo é que a corrupção e a adulteração quase sempre estão conectadas a 

comportamento fraudulento. Ao contrário do que se dá com a falsificação, a 

dissimulação não é elemento essencial." (BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos 

et allü Comentários ao Código de Proteção ao Consumidor. Coordenador Juarez de 

Oliveira, Saraiva, 1991, São Paulo, p. 95-96). In casu, em virtude de o produto 

comercializado pela requerida ser de origem mineral e de ter havido a adulteração de 

sua composição, não há se falar em possibilidade de sanação do vício por ele 

apresentado, motivo pelo qual é possível o exercício do direito do consumidor no 

sentido de optar por alguma das alternativas previstas nos incisos, do §1º, do art. 18, 

do CDC, independentemente de qualquer prazo. A respeito do prazo de trinta dias 

previsto no aludido dispositivo legal, esclarece a doutrina que "só será utilizado em 

situações especiais, que permitam a substituição das partes do produto" (MARQUES, 

Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio Herman V., MIRAGEM, Bruno, Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 289). O Ministério Público 

formulou pedido visando a condenação da ré para restituir aos consumidores os 

valores por eles pagos na aquisição da cal hidratada de marca "Super CaO", produzida 

no período de 20.8.96 a 8.8.97 e aquela denominada "Filical Branca de Neve", 

produzida entre 4.2.97 a 11.2.99, ou para substituir o produto adulterado, sem prejuízo 



de perdas e danos. Percebe-se, pois, a perfeita consonância da pretensão aos ditames 

do art. 18, §1º, I e II, do CDC. Malgrado a julgadora primeva tenha reconhecido a 

adulteração da cal hidratada comercializada pela requerida, julgou improcedente o 

pedido condenatório em questão, sob o fundamento de que deveria ser formulado em 

ações individuais, entendimento que, a nosso aviso, não deve subsistir. A leitura do art. 

91, do Código de Defesa do Consumidor, permite concluir que o legislador não criou 

óbice à condenação do fornecedor, em ação coletiva, a indenizar, individualmente, os 

consumidores lesados pelos produtos impróprios para o uso que colocou no mercado. 

Confira-se: "Art. 91. Os legitimados de que trata o art. 82 poderão propor, em nome 

próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, ação civil coletiva de 

responsabilidade pelos danos individualmente sofridos, de acordo com o disposto nos 

artigos seguintes." Ada Pellegrini Grinover preleciona que: "Objetivam tais ações a 

reparação, por ações coletivas, dos danos pessoalmente sofridos pelos consumidores, 

numa adaptação dos esquemas da class action, de idêntica destinação, às categorias 

de direito processual romano-germânico, com a particular atenção às garantias dos 

contraditório e da ampla defesa. Para tanto o Capítulo prevê regras de competência, 

estipula intervenção sempre necessária do Ministério Público, contempla a ampla 

divulgação da demanda para facultar aos interessados a intervenção no processo. E 

determina que a sentença, quando condenatória, seja genérica, limitando-se a fixar a 

responsabilidade do réu pelos danos causados. Caberá depois às vítimas ou a seus 

herdeiros, numa verdadeira habilitação a título individual, procederem à liquidação da 

sentença (diretamente ou pelas entidades legitimadas), cabendo-lhes, naturalmente, 

provar a existência do dano pessoalmente sofrido e seu montante, assim como a 

relação de causalidade entre este e o dano coletivo reconhecido pela sentença 

condenatória. A solução do Código, nesse particular, inspira-se as ações individuais de 

cumprimento do sistema brasileiro, decorrentes da sentença coletiva trabalhista." (in 

Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do anteprojeto, 

2ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 539-540) Frise-se que o exercício da pretensão 

em questão é extremamente benéfico ao jurisdicionado, posto que evita o surgimento 

de decisões conflitantes a respeito de ações idênticas, atende ao princípio da 

celeridade que deve orientar a prestação jurisdicional e diminui o número de processos 

que assoberbam o Poder Judiciário. A respeito da qualidade dos produtos de marcas 

"Super CaO" e "Filical Branca de Neve", embora em contestação a requerida tenha 

alegado que não se tratavam de cal hidratada, mas, sim, filical, cuja composição seria 

distinta daquela, em momento algum ela dignou-se a produzir prova que atestasse a 

natureza e a qualidade dos mesmos. Por sua vez, o Ministério Público embasou suas 

assertivas, de que teria havido adulteração dos produtos, em relatórios elaborados a 

pedido da ABPC - Associação Brasileira de Produtores de Cal, entidade esta que 

pretendia atestar os fornecedores que produziam e comercializavam cal hidratada de 

qualidade. Mister se faz salientar que na apelação adesiva interposta pela requerida 

ela se insurgiu apenas contra as astreintes arbitradas pela julgadora primeva e contra 

a condenação a indenizar o fundo de defesa dos interesses difusos, sob o argumento 

de que não obteve lucro com a venda dos produtos de marcas "Super CaO" e "Filical 

Branca de Neve", resignando-se, pois, diante da conclusão da julgadora primeva de 

que a cal hidratada que comercializava não atendia aos padrões de qualidade mínimos 

estabelecidos pela ABNT. Não há dúvida que é dever do fornecedor zelar pela 

qualidade dos produtos que coloca à disposição dos consumidores, sob pena de ser 

compelido a indenizar os prejuízos causados a estes. A propósito da teoria da 

qualidade do produto, confira-se a posição doutrinária: "O método escolhido pelo 

sistema do CDC foi positivar um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, 



um dever de qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, p. 39). Se a teoria da 

qualidade se concentra no objeto da prestação contratual (produto ou serviço) é 

porque visualiza o resultado da atividade dos fornecedores de modo a imputar-lhes 

objetivamente o dever de qualidade dos produtos que ajudam a colocar no mercado. 

Mas seu fim é o mesmo de todas as normas do CDC, a proteção do consumidor, 

assegurando seu ressarcimento, evitando novos danos, melhorando a qualidade de 

vida, trazendo maior harmonia e segurança às relações de consumo." (MARQUES, 

Cláudia Lima. BENJAMIN, Antônio Herman V., MIRAGEM, Bruno, Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor, Ed. RT, São Paulo, 2004, p. 287). Como não resta 

dúvida a respeito da má qualidade da cal hidratada de marca "Super CaO", produzida 

no período de 20.8.96 a 8.8.97 e aquela denominada "Filical Branca de Neve", 

produzida entre 4.2.97 a 11.2.99, deve ser provida a apelação do Ministério Público, 

para impor à requerida a condenação de ressarcir os consumidores dos valores pagos 

por tais produtos ou a substitui-los por outros de boa qualidade. Quanto às perdas e 

danos sofridas pelos consumidores dos produtos adulterados, entendo que para o 

acolhimento de tal pretensão, seria indispensável que fossem apurados na fase 

cognitiva os prejuízos, o que não ocorreu. Mister se faz salientar que, embora genérica 

a condenação imposta na ação coletiva, é vedado que seja ela condicionada, como 

ocorreria no caso de se condenar a requerida a ressarcir as perdas e danos 

supostamente sofridos pelos consumidores da cal hidratada adulterada, aguardando-

se a comprovação dos prejuízos em liquidação. Frise-se que é defeso, no procedimento 

de liquidação, ainda que referente à ação coletiva, discutir de novo a lide, ou modificar 

a sentença, que a julgou, sob pena de ofensa à coisa julgada. Conforme o magistério 

de José Frederico Marques: "(...) a coisa julgada é a qualidade dos efeitos do 

julgamento final de um litígio; isto é, a imutabilidade que adquire a prestação 

jurisdicional do Estado, quando entregue definitivamente" (in 'Manual de Direito 

Processual Civil', 3º volume, p. 231). Enrico Allorio é incisivo ao afirmar que: "(...) 

nenhum juiz pode julgar de novo (nem que seja no mesmo sentido) causa já composta 

por sentença passada em julgado, pois, se tornar a julgá-la, irá ofender a coisa 

julgada. A ofensa, portanto, consiste em simplesmente pronunciar-se. Desde que o 

faça, com isso, ofende a coisa julgada, sendo irrelevante que o novo julgamento 

coincida ou não com o anterior". ("La Cosa Gindicata Rispetto ai Terzi", nº 13, p. 33). 

Edgar Moniz de Aragão ("Sentença e Coisa Julgada", AIDE, 1.992, p. 215), afirma que o 

nosso Código acolhe a tese acima transcrita, que Allorio denomina "teoria processual 

radical", de que não é dado ao juiz julgar, nem que seja no mesmo sentido, a questão 

objeto de decisão trânsita em julgado. Aliás, o Magistrado nem mesmo deve conhecer 

de matéria sobre a qual exista coisa julgada. Nesse sentido, a orientação do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - 

MODIFICAÇÃO DA DECISÃO COGNITIVA - IMPOSSIBILIDADE - ART. 610/CPC. 1. A teor 

do mencionado dispositivo do diploma processual, é vedado, na fase executória, 

discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 2. Recurso especial 

conhecido e provido." (STJ, REsp nº150.353/AL, Rel. Min. Peçanha Martins, Segunda 

Turma, DJU 22.06.1998, p. 64) Destarte, eventuais pretensões à reparação de perdas e 

danos sofridos por consumidores em decorrência do uso dos produtos adulterados pela 

requerida, deverão ser manifestadas em ações individuais, em que seja possível ampla 

dilação probatória acerca dos prejuízos sofridos por cada um deles. Ressalte-se, 

entretanto, que a execução do decreto judicial condenatório, no tocante ao 

ressarcimento dos preços pagos pelos consumidores lesados pela conduta da ré, quer 

seja individual ou coletiva, se dará em procedimento de liquidação de sentença, em 

que deverá ser demonstrada a extensão dos prejuízos com a aquisição do produto 



adulterado. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES 

PÚBLICOS FEDERAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR 

SINDICATO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇAS 

PROFERIDAS EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO DE CLASSE. NÃO INCIDÊNCIA DA 

MP N.º 2.180-35/2001. 1. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, em face da regra 

contida no art. 95 do CDC, que, nos casos de procedência das ações coletivas de tutela 

de interesses individuais homogêneos, a condenação será genérica, fixando a 

responsabilidade do réu pelos danos causados. 2. A execução de sentença genérica de 

procedência, proferida em sede de ação coletiva lato sensu - ação civil pública ou ação 

coletiva ordinária -, demanda uma cognição exauriente e contraditório amplo sobre a 

existência do direito reconhecido na ação coletiva, a titularidade do credor, a 

individualização e o montante do débito. Precedentes. 3. A execução da tutela coletiva, 

ajuizada por Sindicato, na defesa dos interesses dos membros da categoria que 

representa, não difere da execução de sentença proferida em sede de ação civil 

pública, quando esteja sendo tutelado direito individual homogêneo, uma vez que as 

peculiaridades desta execução não estão vinculadas à via processual utilizada, mas sim 

à natureza individual homogênea do direito tutelado. 4. Conclui-se, portanto, que nas 

execuções de sentenças genéricas, proferidas em sede de ação coletiva lato sensu, 

ação civil pública ou ação coletiva de classe, promovida por Sindicato, não deve incidir 

a regra do art. 1º-D da Medida Provisória n.º 2.180/35/2001 - que veda a condenação 

da Fazenda Pública em honorários advocatícios na ausência da oposição dos embargos 

à execução. 5. Agravo regimental desprovido." (STJ, REsp nº658.155/SC, rel. Min. 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 15.9.2005, DJ.:10.10.2005, p. 417). Quanto à 

apelação adesiva, verifica-se que a requerida se insurge contra a multa imposta pela 

julgadora primeva, para o caso de não cumprimento da determinação das obrigações 

de produzir cal hidratada observando-se o teor da norma NBR7175/92 da ABNT e de 

recolher os pacotes com o produto adulterado, daqueles períodos especificados na 

inicial. Cumpre salientar que o fato de, aparentemente, a requerida ter deixado de 

produzir cal hidratada sob as marcas "Super CaO" e "Filical Branca de Neve", como 

afirmado na declaração de f. 232, não é suficiente para impedir a fixação da multa 

contra a qual ela se insurgiu. Isso, porque, sendo a requerida detentora das marcas em 

questão, nada a impede que volte a produzir a cal hidratada "Super CaO" ou "Filical 

Branca de Neve", destinando-se a multa para evitar que tais produtos sofram, 

novamente, algum tipo de adulteração. Frise-se que o art. 84, do Código de Defesa do 

Consumidor prevê a possibilidade de arbitramento de multa pelo juiz da causa, de 

modo a garantir o resultado prático da tutela jurisdicional no sentido de determinar ao 

réu o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer. Kazuo Watanabe confere às 

astreintes caráter puramente coercitivo: "A medida coercitiva representada pela 

multa, concebida para induzir o devedor a cumprir espontaneamente as obrigações 

que lhe incumbem, principalmente, as de natureza infungível, não é de natureza 

reparatória. Vale dizer, sua imposição não prejudica o direito do credor à realização 

específica da obrigação ou ao recebimento do equivalente monetário, ou ainda à 

postulação de perdas e danos. A multa, em suma, tem função puramente coercitiva." 

(in Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do 

anteprojeto, 2ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 1992, p. 525) Tal característica da multa 

cominatória é reforçada por Deilton Ribeiro Brasil: "As astreintes são, por definição, 

medida coercitiva, cujo único objetivo é pressionar o devedor para que ele cumpra o 

que lhe foi determinado por uma decisão condenatória. Daí que, por ser medida 

coercitiva, as astreintes são totalmente independentes da indenização dos prejuízos 

(eventualmente) resultantes do inadimplemento do devedor, e tanto podem ser 



concedidas na ausência de prejuízos como cumularem-se à reparação respectiva a 

eles. Por outro lado, o caráter coercitivo das astreintes impõe um limite à sua 

concessão. Para sua concessão, o juiz deve examinar a possibilidade real da medida 

levar ao cumprimento da respectiva decisão. Se não há sobre o que exercer a coerção, 

as astreintes não devem ser utilizadas." (in Tutela específicas das obrigações de fazer e 

não fazer. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 182-183). Ao juiz cabe o balizamento do 

valor da multa, de molde a não se tornar excessivo ou insuficiente, servindo, 

efetivamente, para que se realize a determinação judicial. Malgrado comentando a 

regra inserta no art. 461, §6º, do CPC, o autorizado Humberto Theodoro Júnior, 

lecionando que, na execução da multa, "caberá (...) o juízo de revisão da multa, para 

reduzi-la, aumentá-la ou fazê-la cessar, conforme o caso (art. 461, §6º e 645, 

parágrafo único)" (Curso de Direito Processual Civil, 36ª ed., Vol. II, Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, pág. 159). As multas arbitradas pela julgadora primeva no valor de 

R$200,00, por pacote de cal hidratada adulterada produzida ou não recolhida, a nosso 

aviso, se mostram realmente elevadas diante das peculiaridades do caso em tela. A 

uma, porque, ainda que a produção das marcas "Super CaO" e "Filical Branca de Neve" 

tenham sido encerradas pela requerida, durante o período de produção que se tem 

notícia entre 1996 e 2000, conforme informações que constam nos relatórios 

produzidas a pedido da ABPC - Associação Brasileira de Produtores de Cal (f. 25-38 e 

130-133), certamente um número bastante considerável de pacotes foi comercializado, 

circunstância que, malgrado a grande probabilidade de terem sido consumidos em sua 

maior parte, permite vislumbrar a possibilidade de ainda um grande número de 

mercadoria ser encontrada no mercado e, com a incidência da multa, vir a arruinar a 

requerida, que se trata de empresa de porte médio. E a duas, porque, diante do valor 

reduzido do pacote de cal hidratada, que, segundo as notas fiscais que instruíram os 

relatórios que embasam a pretensão do Ministério Público, não ultrapassariam R$2,00, 

o arbitramento da multa em valor, por exemplo, equivalente a metade daquele fixado 

pela julgadora primeva, já coibiria eficazmente a continuidade da produção do produto 

adulterado, posto que afastaria qualquer possibilidade de lucro por parte da ré. 

Destarte, a nosso aviso, adotando-se os critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, impõe-se a redução das astreintes ao valor de R$100,00, por cada 

pacote de cal hidratada produzida ou não recolhida pela requerida. Ressalte-se que a 

multa cominatória somente poderá ser exigida da requerida, após o trânsito em 

julgado, posto que somente a partir de então a condenação que lhe foi imposta terá 

caráter definitivo. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - MULTA 

COMINATÓRIA - FUNÇÃO COERCITIVA - OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER JÁ DESCUMPRIDA 

NA FASE DE CONHECIMENTO - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA EM QUE 

COMPROVADA A INFRAÇÃO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - EMENDA DA INICIAL. A 

multa cominatória, imposta em caso de sentença que condena o réu a cumprir 

obrigação de fazer ou não fazer, tem função evidentemente coercitiva, objetivando 

estimular o requerido a observar a determinação judicial o mais rapidamente possível. 

Constatando-se, in casu, que vinha sendo descumprida, já na fase de conhecimento, a 

obrigação legal da empresa-ré de não utilizar designação de que fazia uso, com 

anterioridade, a autora, deve a multa cominatória incidir a partir da data da primeira 

infração comprovada do preceito condenatório, verificada após o trânsito em julgado 

da decisão judicial." (TJMG, AC nº1.0079.99.079562-1/001, rel. Des. Eduardo Mariné 

da Cunha, Décima Sétima Câmara Cível, julgado em 27.10.2005). Por fim, no tocante à 

condenação imposta à requerida, para recolher ao Fundo de Proteção dos Direitos 

Difusos, o valor correspondente ao lucro que obteve com a venda da cal hidratada 

adulterada, deve ser mantida a sentença vergastada. A conduta fraudulenta da 



requerida em adulterar a cal hidratada que produzia e comercializava, certamente, 

teve o escopo de propiciar-lhe lucros e tornar seu produto competitivo em face 

daqueles comercializados por seus concorrentes. Indene de dúvida que obrigá-la a 

pagar ao fundo de defesa dos direitos difusos todo o lucro auferido com a venda dos 

produtos impróprios para o consumo, certamente é a maneira adequada de sanar os 

danos por ela causados à sociedade em geral, haja vista que restou incontroverso, nos 

autos, a lesividade da utilização da cal hidratada adulterada na construção civil, que 

coloca em risco a vida, a integridade física e a saúde das pessoas. Cumpre salientar 

que a alegação da requerida, de que não obteve lucros com a venda da cal hidratada, 

sob as marcas "Super CaO" e "Filical Branca de Neve", além de não ter sido 

demonstrada, não é crível, posto que o longo período durante o qual foram produzidas 

e comercializadas, leva a crer que algum benefício financeiro auferiu a ré, haja vista 

que o desempenho da atividade comercial sempre visa o lucro. Com tais razões de 

decidir, dou parcial provimento à apelação principal, para julgar procedente o pedido 

formulado pelo Ministério Público condenando a requerida a restituir aos 

consumidores os valores por eles pagos na aquisição da cal hidratada de marca "Super 

CaO", produzida no período de 20.8.96 a 8.8.97 e aquela denominada "Filical Branca 

de Neve", produzida entre 4.2.97 a 11.2.99, ou para substituir o produto adulterado. 

Dou parcial provimento à apelação adesiva, para reduzir as astreintes fixadas na 

sentença vergastada, para R$100,00 por pacote de cal hidratada adulterada (20 Kg) 

que venha a ser produzida ou comercializada a fim de inibir a requerida a comercializar 

cal com percentual de óxidos em desconformidade com a norma NBR7175/92 - ABNT 

ou outra que venha substitui-la. Mantenho a condenação da requerida imposta na 

sentença, ao pagamento das custas e despesas processuais. Votaram de acordo com 

o(a) Relator(a) os Desembargador(es): IRMAR FERREIRA CAMPOS e LUCIANO PINTO. 

SÚMULA : DERAM PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO PRINCIPAL E À ADESIVA. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.99.152341-6/001 

 

595. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS DEVIDAMENTE CORRIGIDAS. 

SÚMULA Nº 35 DO STJ. PROCON. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DEFESA DE DIREITOS 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL COLETIVA 

PROCEDENTE. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO CONFIRMADA. 1. Tem legitimidade o PROCON 

para promover ação civil coletiva, na forma dos artigos 83 e 91 da Lei nº 8.078, de 1990 (Código 

de Defesa do Consumidor), destinada defesa de direitos individuais homogêneos decorrentes de 

relações de consumo (CDC, artigo 81, III), pelo fato da administradora recusar a qualquer 

consorciado desistente a restituição das parcelas pagas devidamente corrigidas, após o 

encerramento do grupo. 2. "Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de 

sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio". 

(Súmula nº 35 do STJ). (TJPR; ApCiv. 0086993-8; Ac. 5238; Curitiba; Quinta Câmara Cível; Rel. 

Des. Fleury Fernandes; DJPR 12/06/2000) 

Art. 92. O Ministério Público, se não ajuizar a ação, atuará sempre como fiscal da lei. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Julgados 

596. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PROPOSITURA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. Intervenção do ministério público como fiscal da Lei. Falta de intimação. 



Nulidade do processo. O art. 92 da Lei nº 8.078/90 dispõe que o ministério público, se não 

promover a ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos, atuará 

sempre como fiscal da Lei. Estabelecido, pelo legislador, o interesse público que justifica a 

intervenção do ministério público, a falta de sua intimação acarreta a nulidade do processo, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 246 do código de processo civil. Acolhe-se a 

preliminar e anula-se o processo. (TJMG; APCV 1.0702.06.321729-4/0011; Uberlândia; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Almeida Melo; Julg. 21/08/2008; DJEMG 09/09/2008) 

 

597. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 

INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICA COMO FISCAL DA LEI. REGRA IMPERATIVA. ART. 92 DO 

CDC. As ações coletivas que não sejam ajuizadas pelo ministério público, e que envolvem 

direitos individuais homogêneos advindos de relação de consumo, não prescindem da citação 

do órgão ministerial, que deve atuar como fiscal da Lei, dado o relevante interesse público em 

litígio. A regra está esculpida no artigo 92 do CDC e seu descumprimento importa em nulidade 

do feito. (TJMG; APCV 1.0702.04.151392-1/0011; Uberlândia; Primeira Câmara Cível; Relª Desª 

Vanessa Verdolim Hudson Andrade; Julg. 22/01/2008; DJEMG 19/02/2008) 

 

598. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CITAÇÃO À 

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 106/STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 17, § 7º, 

DA LEI Nº 8.429/92. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 

535 DO CPC. 1. O Ministério Público é parte legítima para promover Ação Civil Pública visando 

ao ressarcimento de dano ao erário público. 2. O Parquet, por força do art. 129, III, da CF/88, é 

legitimado a promover qualquer espécie de ação na defesa do patrimônio público social, não se 

limitando à ação de reparação de danos. Destarte, nas hipóteses em que não atua na condição 

de autor, deve intervir como custos legis (LACP, art. 5º, § 1º; CDC, art. 92; ECA, art. 202 e LAP, 

art. 9º). 3. O § 1º do art. 219 do CPC dispõe que "A interrupção da prescrição retroagirá à data 

da propositura da ação ... § 1º com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.". 3. A 

demanda ajuizada tempestivamente não pode ser prejudicada pela decretação de prescrição 

em razão da mora atribuível exclusivamente aos serviços judiciários. 4. Incidência da Súmula nº 

106/STJ, verbis: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por 

motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de 

prescrição ou decadência. ". 5. Não compete ao autor da ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, mas ao magistrado responsável pelo trâmite do processo, a 

determinação da notificação prevista pelo art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade. 6. Ressalva do 

ponto de vista do Relator no sentido de que a Ação de Improbidade é ação civil com conteúdo 

misto administrativo-penal, a qual aplicam-se subsidiariamente o CPC e o CPP, este 

notadamente na dosimetria sancionatória, sempre à luz da regra exegética de que lex specialis 

derrogat lex generalis. No âmbito civil, é cediço que as regras do procedimento ordinário 

apenas incidem nas hipóteses de lacuna e não nos casos de antinomia. 7. Inexiste ofensa ao art. 

535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a 

questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes 

para embasar a decisão. 8. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 761.972; Proc. 

2005/0098794-9; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 27/03/2007; DJU 03/05/2007; 

Pág. 219) 

 

599. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

DECRETAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DA CITAÇÃO À 

DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA Nº 106/STJ. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 17, § 7º, 



DA LEI Nº 8.429/92. ATRIBUIÇÃO DO MAGISTRADO. 1. O Ministério Público é parte legítima 

para promover Ação Civil Pública visando ao ressarcimento de dano ao erário público. 2. O 

Ministério Público, por força do art. 129, III, da CF/88, é legitimado a promover qualquer 

espécie de ação na defesa do patrimônio público social, não se limitando à ação de reparação 

de danos. Destarte, nas hipóteses em que não atua na condição de autor, deve intervir como 

custos legis (LACP, art. 5º, § 1º; CDC, art. 92; ECA, art. 202 e LAP, art. 9º). 3. O § 1º do art. 219 

do CPC dispõe que "A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação. § 1º 

com redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994.". 4. É cediço no Eg. STJ que "não compete 

ao autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mas ao magistrado 

responsável pelo trâmite do processo, a determinação da notificação prevista pelo art. 17, § 7º, 

da Lei de Improbidade". "O § 1º do art. 219 do CPC dispõe que 'A interrupção da prescrição 

retroagirá à data da propositura da ação. § 1º com redação dada pela Lei nº 8.952, de 

13.12.1994.'. Tendo a demanda sido ajuizada tempestivamente, não pode a parte autora ser 

prejudicada pela decretação de prescrição em razão da mora atribuível exclusivamente aos 

serviços judiciários. Incidência da Súmula nº 106/STJ ('Proposta a ação no prazo fixado para o 

seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não 

justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência. ')". (RESP 700.038/RS, Rel. 

Min. José Delgado, DJ 12.09.2005) 5. Conseqüentemente, "tendo sido expedidos os mandados 

de citação e até mesmo apresentada a contestação pelo réu, não há que se alegar a prescrição 

em razão do não cumprimento do disposto no § 7º do art. 17 da Lei nº 8.429/92. Hipótese em 

que se aplica o art. 219, § 1º do CPC, ou seja, retroação dos efeitos da citação à data da 

propositura da ação". (RESP 681.161/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 10.04.2006). 6. Não 

compete ao autor da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, mas ao 

magistrado responsável pelo trâmite do processo, a determinação da notificação prevista pelo 

art. 17, § 7º, da Lei de Improbidade. 7. Ressalva do ponto de vista do Relator no sentido de que 

a Ação de Improbidade é ação civil com conteúdo misto administrativo-penal, a qual aplicam-se 

subsidiariamente o CPC e o CPP, este notadamente na dosimetria sancionatória, sempre à luz 

da regra exegética de que lex specialis derrogat lex generalis. No âmbito civil, é cediço que as 

regras do procedimento ordinário apenas incidem nas hipóteses de lacuna e não nos casos de 

antinomia. 8. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 792.996; Proc. 2005/0180277-2; RS; Primeira 

Turma; Rel. Min. Luiz Fux; Julg. 13/03/2007; DJU 09/04/2007; Pág. 232) 

Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça 

local: 

I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local; 

II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional 

ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência 

concorrente. 

Julgados 

600. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 

282/STF. SERVIÇO DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL PARA O JULGAMENTO 

DA DEMANDA. ART. 2º DA LEI Nº 7.347/1985. POTENCIAL LESÃO A DIREITO SUPRA-INDIVIDUAL 

DE CONSUMIDORES DE ÂMBITO REGIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 93 DO CDC. 1. Não se conhece 

de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, 

dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula nº 282/STF. 2. 

Trata a hipótese de Ação Civil Pública ajuizada com a finalidade de discutir a prestação de 



serviço de telefonia para a defesa de consumidores de todo o Estado do Rio Grande do Sul. 3. O 

art. 2º da Lei nº 7.347/1985 estabelece que a competência para o julgamento das ações 

coletivas para tutela de interesses supra-individuais seja definida pelo critério do lugar do dano 

ou do risco. 4. O CDC traz vários critérios de definição do foro competente, segundo a extensão 

do prejuízo. Será competente o foro do lugar onde ocorreu - ou possa ocorrer - o dano, se este 

for apenas de âmbito local (art. 93, I). Na hipótese de o prejuízo tomar dimensões maiores - 

dano regional ou dano nacional-, serão competentes, respectivamente, os foros da capital do 

Estado ou do Distrito Federal (art. 93, II). 5. Ainda que localizado no capítulo do CDC relativo à 

tutela dos interesses individuais homogêneos, o art. 93, como regra de determinação de 

competência, aplica-se de modo amplo a todas as ações coletivas para defesa de direitos 

difusos, coletivos, ou individuais homogêneos, tanto no campo das relações de consumo, como 

no vasto e multifacetário universo dos direitos e interesses de natureza supraindividual. 6. 

Como, in casu, a potencial lesão ao direito dos consumidores ocorre em âmbito regional, à 

presente demanda deve ser aplicado o inciso II do art. 93 do CDC, mantido o aresto recorrido 

que determinou a competência da Vara da Capital - Porto Alegre - para o julgamento da 

demanda. Precedente do STJ. 7. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 448.470; Proc. 

2002/0090939-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 28/10/2008; DJE 

15/12/2009) 

 

601. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA EM 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA COLETIVA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LIMITAÇÃO 

AO ÂMBITO DO PEDIDO. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 93 E 103, III DO CDC. 

AÇÃO CIVIL PUBLICA AJUIZADA EM OUTRO ESTADO. FALTA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E DE 

CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CARÁTER ABSOLUTO. RECONHECIMENTO DE 

OFÍCIO. Tratando-se de ação movida por ente legitimado pelo art. 82 do CPC, em que é visada a 

tutela coletiva de direitos individuais homogêneos dos consumidores, que se restringe à 

proteção de dano local (limitados a uma Comarca), incide a regra da competência do foro do 

lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, disposta no art. 93, I, do CDC, com a extensão dos 

efeitos da decisão também restritos ao âmbito do pedido formulado. A reunião dos processos 

por conexão somente tem lugar quando efetivamente demonstrado o risco de decisões 

contraditórias. (TJMG; AGIN 1.0024.07.688288-5/0011; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara 

Cível; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 12/08/2009; DJEMG 09/09/2009) 

 

602. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DANO DE 

ÂMBITO REGIONAL. O foro da capital do estado é o juízo competente para processar e julgar 

ação civil pública que verse sobre dano coletivo decorrente de produto industrial oferecido a 

consumo em âmbito regional, nos termos do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor. 

(TJMG; CONF 1.0000.08.485129-4/0001; Prata; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edilson Olímpio 

Fernandes; Julg. 28/04/2009; DJEMG 10/07/2009) 

 

603. AÇÃO COLETIVA. PLANOS ECONÔMICOS GOVERNAMENTAIS. Declinação da competência e 

remessa dos autos a uma das varas cíveis da capital do estado. Necessidade. Dano de âmbito 

nacional. Inteligência do art. 93, II, do CDC. Decisão mantida. Agravo de instrumento improvido. 

(TJSP; AI 1267039-0/0; Ac. 3951283; Presidente Prudente; Trigésima Quarta Câmara de Direito 

Privado; Relª Desª Cristina Zucchi; Julg. 29/06/2009; DJESP 28/08/2009) 

 

604. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. ART 2º DA LEI Nº 7.347/85. ART. 93 DO 

CDC. 1. No caso de ação civil pública que envolva dano de âmbito nacional, cabe ao autor optar 

entre o foro da Capital de um dos Estados ou do Distrito Federal, à conveniência do autor. 

Inteligência do artigo 2º da Lei nº 7.347/85 e 93, II, do CDC. 2. Agravo regimental não provido. 



(STJ; AgRg-MC 13.660; Proc. 2007/0302772-6; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro 

Meira; Julg. 04/03/2008; DJE 17/03/2008) 

 

605. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DIFUSOS. COMPETÊNCIA FUNCIONAL 

ABSOLUTA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO 

FEDERAL. A ação civil pública que busca a defesa de direitos difusos, que têm abrangência 

nacional, deve ser processada e julgada pelo juízo da justiça comum do Distrito Federal, nos 

termos do disposto no art. 93, da Lei nº 8.078/90. (TJMG; APCV 1.0702.01.012708-3/0011; 

Uberlândia; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Irmar Ferreira Campos; Julg. 12/06/2008; 

DJEMG 01/07/2008) 

 

606. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS A 5% (CINCO 

POR CENTO) AO MÊS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. É abusiva a taxa de juros 

remuneratórios superior a 5% (cinco por cento) ao mês, considerada esta a taxa média do 

mercado. Não se admite a prática de capitalização de juros (anatocismo) fora dos casos 

expressamente permitidos (crédito rural, comercial e industrial), a teor da aplicação das 

Súmulas nº 121 do STF e 93 do STJ. Na esteira do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se 

abusiva e, portanto, nula, a cláusula contratual de adesão firmada no sentido de colocar o 

devedor na condição de mandatário, concedendo poderes para contrairfinanciamento em 

instituições financeiras. (TJMG; APCV 1.0024.04.257746-0/0011; Belo Horizonte; Décima 

Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alvimar de Ávila; Julg. 28/05/2008; DJEMG 07/06/2008) 

 

607. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE 

PIRATINI. Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a ANEEL, quando o que se 

pretende é o fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo do serviço prestado pela 

concessionária, conforme o art. 7º, inc. L da Lei nº 8.987/95. Preliminar rejeitada. Nos termos 

do art. 93, I, do CDC e art. 22º da Lei nº 7.347/85 a matéria é afeta à Justiça Estadual. 

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Compete ao Ministério Público, a defesa de 

interesses difusos e coletivos, conforme o art. 127, caput e 129, III, da CF/88. Preliminar 

rejeitada. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que instruído suficientemente o 

processo com a documentação necessária ao convencimento do magistrado e à solução da lide. 

Preliminar rejeitada. A determinação judicial de realização das obras de ampliação e 

aprimoramento das redes de energia elétrica no Município de Piratini é medida que se impõe 

diante da comprovada deficiência na prestação, pela concessionária ré, do serviço público 

concedido que, inclusive, descumpriu metas propostas em Termo de Ajustamento de Conduta 

avençado com a ANEEL, onde comprometeu-se a concluir as obras para solução dos problemas 

até o 2º semestre de 2005. Prazo para a conclusão das obras, entretanto, que se amplia, diante 

da complexidade técnica que se vislumbra na sua execução. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO 

PROVIDO EM PARTE. (TJRS; AC 70015014715; Piratini; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João 

Carlos Branco Cardoso; Julg. 05/11/2008; DOERS 20/11/2008; Pág. 30) 

 

608. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO SUPRA. REGIONAL. COMPETÊNCIA TERRIRORIAL. DISTRITO 

FEDERAL. "Para a fixação da competência territorial em sede de ação civil pública, cumpre 

tomar em conta a extensão do dano causado ou a ser reparado, pautando-se pela incidência 

analógica do art. 93 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se a extensão do dano a ser 

reparado limitar-se ao âmbito regional, a competência é de uma das Varas do Trabalho da 

Capital do Estado; se for de âmbito supra-regional ou nacional, o foro é o do Distrito Federal". 

(Orientação Jurisprudencial nº 130 da SDI-2 do Tribunal Superior do Trabalho). (TRT 12ª R.; RO 



09229-2007-036-12-00-9; Terceira Turma; Relª Juíza Ligia Maria Teixeira Gouvêa; Julg. 

14/08/2008; DOESC 25/08/2008) 

 

609. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADUCIDADE DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO 

COMUTADO A EMPRESA DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ACIONÁRIO DE 

VENCEDORA DE LICITAÇÃO PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE, OMISSÃO 

E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. I - Resta configurada a ocorrência de omissão no aresto 

objurgado, quando a Corte de origem deixa de se manifestar acerca de questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia, notadamente acerca da tempestividade recursal, do art. 2º da 

Lei nº 7.347/85, do art. 93 do CDC e do art. 292 do CPC. II - Presente, também, obscuridade e 

contradição no acórdão recorrido, tendo em vista que o Tribunal a quo reconheceu, em 

momentos distintos, ter o decisum de fls. 718/728 tanto natureza de decisão interlocutória 

como de sentença. Entendeu, ainda, a Corte de origem, ao julgar agravo de instrumento, ser 

competente para o julgamento da lide uma das varas federais da Circunscrição Judiciária de São 

Paulo/SP, sendo que, posteriormente, ao apreciar apelação, decidiu ser a competência para o 

deslinde do feito o Juízo Federal da 9ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Porto Alegre. III - 

Caracterizada, assim, a afronta ao artigo 535 do Código de Processo Civil, prejudicada a análise 

dos demais pontos suscitados no presente apelo, deve o feito retornar ao Tribunal de origem 

para sua análise. lV - Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal 

de origem. (STJ; REsp 850.330; Proc. 2006/0086590-8; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Francisco 

Cândido de Melo Falcão Neto; Julg. 10/04/2007; DJU 14/05/2007; Pág. 264) 

 

610. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA PROMOVIDA POR 

ASSOCIAÇÃO DE CONSUMIDORES. INTERESSE INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. CDC. COMPETÊNCIA 

DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO. DANO DE ÂMBITO REGIONAL. REGRA ESPECIAL DE 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se 

tratando de ação coletiva que visa à proteção de interesse individual homogêneo de grupo de 

consumidores, é competente o foro da Capital do Estado para a ação de danos de âmbito 

regional, conforme regra de competência absoluta, e, portanto, inderrogável, prevista no art. 

93, II, do CDC. Recurso conhecido e provido. (TJMG; AG 1.0024.07.474267-7/001; Belo 

Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Marcia de Paoli Balbino; Julg. 05/07/2007; 

DJMG 20/07/2007) 

Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados 

possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos 

meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor. 

Julgados 

611. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 

ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. LEGITIMIDADE ATIVA. A associação autora é parte legítima para ajuizar 

ação coletiva em defesa de direitos coletivos strcitu sensu e direitos individuais homogêneos, 

pois atendidas todas as exigências legais do art. 82, IV, do CDC. Desnecessária autorização 

assemblear ou reclamação de filiado, visto que a autorização exigida pelo art. 5º, XXI, da CF, foi 

conferida pelo próprio legislador consumerista. 2. INTERESSE DE AGIR. Não há fundamento 

fático ou jurídico a justificar a necessidade de juntada da relação de todos os associados de 

forma a justificar o interesse de agir porque tais documentos não interessam à fase de 

conhecimento, senão à liquidação ou execução do julgado, se procedente a demanda. Caso 

contrário, não haveria razão para a existência da norma contida no artigo 94 do CDC que 



determina que, proposta a ação coletiva, seja publicado edital no órgão oficial, a fim de que os 

interessados possam intervir no processo como litisconsortes. II - DO MÉRITO. 1. DA 

PRESCRIÇÃO. Inocorrente a prescrição trienal. Precedentes jurisprudenciais. 2. DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃO. É livre a pactuação da taxa de administração quando não sobejamente 

demonstrada a exorbitância do encargo em relação às taxas cobradas no mercado. 

Jurisprudência pacífica do STJ. III - DO RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. Julgada 

improcedente a ação coletiva, haveriam de ser invertidos os ônus sucumbenciais. No entanto, 

não se evidenciando a má-fé da autora ao ajuizar a ação, mostra-se correto isentá-la do 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por aplicação do artigo 18 da Lei de 

Ação Civil Pública. Prejudicado o exame do recurso adesivo que pretendia tão-somente a 

majoração da verba honorária. lV - PREQUESTIONAMENTO. Não há obrigatoriedade do 

julgador em responder os argumentos levantados pelas partes, mormente quanto tenha 

esposado motivo suficiente para fundar a decisão. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINARES 

RECURSAIS REJEITADAS. APELO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO 

ADESIVO PREJUDICADO. (TJRS; AC 70031238801; Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; 

Rel. Des. Dorval Braulio Marques; Julg. 22/10/2009; DJERS 19/11/2009; Pág. 130) 

 

612. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. 

INTERESSE DE AGIR. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DE CUSTAS. 1. 

LEGITIMIDADE ATIVA. A associação autora é parte legítima para ajuizar ação coletiva em 

defesa de direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos, pois atendidas 

todas as exigências legais do art. 82, IV, do CDC. Desnecessária autorização assemblear ou 

reclamação de filiado, visto que a autorização exigida pelo art. 5º, XXI, da CF, foi conferida pelo 

próprio legislador consumerista. 2. INTERESSE DE AGIR. Não há fundamento fático ou jurídico a 

justificar a necessidade de juntada da relação de todos os associados de forma a justificar o 

interesse de agir porque tais documentos não interessam à fase de conhecimento, senão à 

liquidação ou execução do julgado, se procedente a demanda. Caso contrário, não haveria 

razão para a existência da norma contida no artigo 94 do CDC que determina que, proposta a 

ação coletiva, seja publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam 

intervir no processo como litisconsortes. II - DO MÉRITO. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. É livre a 

pactuação da taxa de administração quando não sobejamente demonstrada a exorbitância do 

encargo em relação às taxas cobradas no mercado. Jurisprudência pacífica do STJ. III - DO 

RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. Julgada improcedente a ação coletiva, haveriam de ser 

invertidos os ônus sucumbenciais. No entanto, não se evidenciando a má-fé da autora ao 

ajuizar a ação, mostra-se correto isentá-la do pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios por aplicação do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública. Prejudicado o exame do 

recurso adesivo que pretendia tão-somente a majoração da verba honorária. lV - 

PREQUESTIONAMENTO. Não há obrigatoriedade do julgador em responder os argumentos 

levantados pelas partes, mormente quanto tenha esposado motivo suficiente para fundar a 

decisão. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINARES RECURSAIS REJEITADAS. APELO PROVIDO 

PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. (TJRS; AC 

70029074184; Porto Alegre; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dorval Braulio Marques; 

Julg. 08/10/2009; DJERS 06/11/2009; Pág. 131) 

 

613. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL DESCRITO PELO ARTIGO 585, VI, DO CPC. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL 

PREVISTA NO ARTIGO 94, CAPUT, DO CDC. ALTERAÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO PELA LEI Nº 

11232/05. Possibilidade de ajuizamento da execução no Juizado Especial Cível. Inteligência do 



artigo 3º, § 1º, inciso II, da Lei nº 9 099/95. Conflito procedente. Competência do suscitado. 

(TJSP; CC 162.093.0/6; Ac. 3214749; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Eduardo Pereira; 

Julg. 18/08/2008; DJESP 17/10/2008) 

 

614. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADITAMENTO DA INICIAL PARA REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO 

APÓS CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SE O ADITAMENTO DA INICIAL NÃO IMPLICA EM 

QUALQUER ALTERAÇÃO NA PEÇA QUE IMPORTE EM MUDANÇAS NO PEDIDO OU NA CAUSA DE 

PEDIR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO ART. 284 DO CPC, AINDA QUE DEFERIDO O 

PRAZO PARA EMENDA APÓS CONTESTADA A DEMANDA, POIS ESSA INSTRUMENTALIDADE ESTÁ 

INSERTA NO PRÓPRIO DISPOSITIVO LEGAL, AO NÃO ESTABELECER TEMPO PRECLUSIVO 

QUALQUER PARA QUE O JUIZ DA CAUSA ZELE PELA PERFECTIBILIDADE DA PEÇA INAUGURAL DA 

AÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E CONSIGNAÇÃO DE VALORES. 

HABILITAÇÃO DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E INTERESSE 

PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. A) o interesse de agir decorre da conjugação do trinômio 

necessidade, utilidade e adequação da medida proposta, estando presentes estas três 

circunstâncias no caso, notadamente diante da natureza cautelar dos depósitos consignados e 

da não elisão da mora, porquanto dependente do julgamento do mérito da ação civil pública, 

não se confundindo, portanto, com a ação consignatória típica. B) pelas mesmas razões, não há 

que se falar em desatendimento ao art. 476 do Código Civil, não sendo inepta a inicial. C) na 

pendência de ação civil pública destinada a revisar suposta abusividade de cláusulas em 

contrato de adesão, o consumidor compromissário tem interesse processual em requerer a 

consignação judicial do valor incontroverso da dívida decorrente do contrato sub judice. 3) 

direito processual civil. Direito do consumidor. Habilitação em ação civil pública. Custas e 

honorários advocatícios. Não cabimento. A) o pedido de habilitação do interessado em ação 

coletiva- não obstante denominada ação civil pública-, decorre de expressa autorização legal 

(art. 94 da Lei nº 8.078/90) diferente, portanto, dos casos de execuções individuais de sentenças 

proferidas em tais ações. B) logo, não há que se falar em "sucumbência" que justifique a 

condenação da empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

nessa fase. 4) apelo a que se dá parcial provimento. (TJPR; ApCiv 350186-6; Ac. 17078; Curitiba; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 27/02/2007; DJPR 30/03/2007) 

 

615. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INCIDENTAL A 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLEITO DE HABILITAÇÃO DE INTERESSADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. 

RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO 

COMO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que aprecia pleito de ingresso em ação 

coletiva na condição de litisconsorte é decisão interlocutória e, como tal, deve ser impugnada 

por recurso de agravo de instrumento e não de apelação. 2. O recurso de apelação interposto 

contra decisão de habilitação proferida em autos apartados dos principais, dentro do prazo 

para a interposição do recurso de agravo de instrumento, pode, com base no princípio da 

fungibilidade recursal, ser conhecido como recurso de agravo de instrumento. Ação de 

consignação em pagamento incidental a ação civil pública. Pedido de habilitação. Pleito de 

extensão dos efeitos de decisão exarada na ação de consignação em pagamento. 

Impossibildade. Decisão restrita a alguns consumidores. Necessidade de o requerente 

demonstrar que a situação jurídica dele é idêntica à dos beneficiários da decisão proferida na 

ação de consignação em pagamento. Recurso provido. 1. O edital, que é expedido por força da 

norma contida no art. 94 do Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078/90, tem por 

finalidade oportunizar a que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes. 2. 

Se o requerente, em verdade, não pretende ingressar nos autos como litisconsorte, mas apenas 

e tão-somente se beneficiar dos efeitos da decisão exarada nos autos de consignação em 

pagamento incidentes à ação civil pública, através da qual foi autorizado que alguns 



determinados consumidores procedessem ao depósito em juízo do valor da prestação no 

montante que entendem correto, dúvida não há que o pedido por ele formulado deve ser 

indeferido. 3. Na verdade, para que o requerente ingressasse nos autos da ação civil pública ou 

nos da ação de consignação em pagamento, na condição de litisconsorte, e, ainda, para que se 

beneficiasse dos efeitos da decisão que permitiu a alguns clientes da a.z. Imóveis Ltda. Efetuar o 

depósito das parcelas no valor que entende devido, deveria ter demonstrado que a sentença 

que será prolatada nos autos da ação civil pública ou, então, na ação consignatória, repercutirá 

na esfera jurídica dele, para o que seria necessário explicitar, comprovar, que o contrato que 

celebrou com a a.z. Imóveis Ltda. É similar aos atacados na ação civil pública ou, ainda, idêntico 

aos que instruíram a ação de consignação em pagamento. Isso, entretanto, por ele não foi feito, 

vez que, insista-se, limitou-se a postular fosse autorizado a proceder ao depósito das prestações 

no valor que entende devido, sem demonstrar, ou ao menos alegar, que o contrato que 

celebrou com a recorrente seria idêntico aos dos consumidores que foram autorizados, na ação 

de consignação em pagamento, a depositar as parcelas referentes aos imóveis que adquiriram 

no valor que entendem correto. (TJPR; ApCiv 366018-0; Ac. 16953; Curitiba; Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; Julg. 05/12/2006; DJPR 16/03/2007) 

 

616. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ART. 94 DO CDC. 

DESATENDIMENTO. NULIDADE. A ação civil pública para defesa de interesses individuais 

homogêneos rege-se pelas normas do Título III, Capítulo II, do CDC, cujo art. 94 determina que, 

uma vez proposta, será publicado edital no órgão oficial, de modo a permitir aos titulares dos 

interesses tutelados intervirem no processo. Desatendido tal procedimento, deve ser anulado o 

processo, desde o momento em que deveria ter sido publicado o edital, ressalvando-se a 

possibilidade de convalidação dos atos praticados, se assim for possível. (TJMG; RN 

1.0024.98.099287-9/001; Belo Horizonte; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Renato dos 

Santos Costa; Julg. 06/07/2006; DJMG 29/08/2006) 

 

 

 

Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 

responsabilidade do réu pelos danos causados. 

Julgados 

617. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO 

DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. 

CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. As 

ações coletivas lato sensu - ação civil pública ou ação coletiva ordinária - visam proteger o 

interesse público e buscar a realização dos objetivos da sociedade, tendo, como elementos 

essenciais de sua formação, o acesso à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, 

mas não de somenos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a 

segurança jurídica. 2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés da 

sentença que é exarada em uma demanda individualizada de interesses (liquidez e certeza, art. 

460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu 

agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que 

realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor. 3. O art. 98, I, do CDC permitiu 

expressamente que a liquidação e execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em 



perfeita sintonia com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, que tem como objetivo 

garantir o acesso à Justiça. 4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva 

sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e 

julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais, bem como congestionar o 

órgão jurisdicional. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 

Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas/AM, o suscitado. (STJ; CC 

96.682; Proc. 2008/0135331-1; RJ; Terceira Seção; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 

10/02/2010; DJE 23/03/2010) 

 

618. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pleito ajuizado pelo Ministério Público em face de empresa que fabricava 

tubos de PVC sem a devida observância às normas de qualidade da ABTN. Sentença 

parcialmente procedente, com condenação da ré ao pagamento de indenização. Inconformismo 

da ré. Preliminar suscitada no sentido da ilegitimidade ativa ad causam. Ministério Público, no 

entanto, que é legitimado para ajuizar ação coletiva para defesa de direitos individuais 

homogêneos. Inteligência dos artigos 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor. Prova 

pericial, ademais, que concluiu pela má qualidade dos produtos fabricados pela ré. Condenação 

genérica que se coaduna com o artigo 95 e seguintes do CDC. Manutenção da sentença. 

Recurso desprovido, com rejeição da questão prefaciai. (TJSP; APL-Rev 275.934.4/9; Ac. 

4027256; Cotia; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Carlos Garcia; Julg. 

27/08/2009; DJESP 29/09/2009) 

 

619. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INSTAURAÇÃO DE DISCUSSÃO 

ESPECÍFICA A RESPEITO DA SITUAÇÃO DE CADA UM DOS TITULARES DO DIREITO DEFENDIDO 

EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. O código de processo civil brasileiro cuida da 

exibição de documentos, como incidente da fase probatória do processo de cognição, em seus 

artigos 355 a 363 e como medida cautelar preparatória, nos artigos 844 e 845. A hipótese dos 

autos cuida de exibição como incidente da prova, de mera atividade instrutória, no curso da 

ação civil pública proposta pela agravada em desfavor do agravante e dos interessados. Não é 

cabível o pleito de exibição de documentos nesta ação coletiva, porque visa à discussão de 

questões particulares no bojo da ação civil pública. Nesta, a própria causa de pedir se apresenta 

por meio de argumentos mais genéricos, porque, por lógica, não é possível esmiuçar a situação 

fática de cada um dos titulares do direito tutelado na demanda, sob pena de se inviabilizar a 

tutela coletiva. Na ação civil pública a sentença de condenação é genérica (art. 95 do CDC), o 

que demonstra ser descabido, na espécie, o pedido de exibição de documentos, porque 

proporcionaria discussão a respeito de situações específicas. Caso seja julgada procedente a 

demanda, caberá a cada um dos lesados individualmente proceder à liquidação da sentença (de 

caráter genérico), comprovando que sua situação se amolda ao caso específico defendido, ou 

seja, que faz jus aos supostos expurgos dos planos econômicos governamentais. Para tal, 

poderão formular, no bojo da liquidação, pedido de exibição de seus extratos específicos, o que 

demonstra que somente no momento de cada liquidação de sentença promovida pelos lesados 

individualmente é que será cabível o pleito de exibição de documentos. (TJMG; AGIN 

1.0024.07.537853-9/0031; Belo Horizonte; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. 

Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 09/10/2008; DJEMG 28/10/2008) 

 

620. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

NECESSIDADE. ATO ILÍCITO E INFRAÇÃO À LEI. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO DE 

QUALIDADES INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. Tratando-se de produto que não apresenta as 

qualidades anunciadas e não produz efeitos, caracteriza-se como enganosa a propaganda que 

apregoa a redução de consumo, a descarbonização do motor e redução de emissão de 

poluentes. Ônus da prova das qualidades do produto, da veracidade e correção da informação 



que é do fabricante anunciante. Art. 38 do CDC Prova de que não se desincumbiu o fabricante, 

limitando-se a desqualificar a prova produzida pelo Ministério Público. Dever de indenizar os 

consumidores, genericamente considerados, que decorre do corolário lógico da decisão e que 

vai fixada na forma do art. 95 do CDC, devendo ser apurada em liquidação de sentença na 

forma dos arts. 97 e seguintes do CDC. Preliminar rejeitada à unanimidade. Apelação dos réus 

improvida por maioria, vencido o revisor que dava parcial provimento. Por maioria deram 

provimento ao apelo do Ministério Público, vencido o revisor que negava provimento. (TJRS; AC 

70023746050; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 

02/09/2008; DOERS 13/10/2008; Pág. 56) 

 

621. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA EM 

AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. AÇÃO CIVIL PUBLICA AJUIZADA EM OUTRO ESTADO. 

IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. PRETENSÕES DIRIGIDAS CONTRARIAMENTE AO ANÚNCIO DE 

NÃO RENOVAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO DE QUE SÃO INTEGRANTES SEGURADOS DE TODO O 

PAÍS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONFIGURAÇÃO. TUTELA COLETIVA REQUERIDA 

PELOS ÓRGÃOS MINISTERIAIS DOS RESPECTIVOS ESTADOS. DANO DE CARÁTER NACIONAL. 

COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 93 E 103, III DO CDC. LIMITE TERRITORIAL DO ART. 

16 DA LACP. NÃO INCIDÊNCIA. PREVENÇÃO. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE 

INCOMPETÊNCIA DE CARÁTER FUNCIONAL. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. DECRETAÇÃO DE 

OFÍCIO. Extrai-se o caráter nacional do dano, quando esse é individualmente sofrido, de forma 

semelhante, por segurados domiciliados em todo o país, que sejam integrantes da mesma 

apólice cuja negativa de renovação é discutida na ação coletiva em que se pretende a tutela do 

direito individual homogêneo. Não descaracteriza tal natureza o fato de haver possibilidade de 

que venham a ser heterogêneos os valores recebidos, a serem fixados apenas em sentença de 

liquidação, em caso de haver condenação decorrente do dano global e diretamente considerado 

advindo da falta de renovação dos contratos, a qual deve ser genérica, em conformidade ao art. 

95 do CDC. Tratando-se de ação movida por ente legitimado pelo art. 82 do CPC, em que é 

visada a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos dos consumidores, cujo dano 

alegado é de caráter nacional, incide a regra da competência concorrente entre o fôro da 

Capital do Estado e do Distrito Federal, disposta no art. 93, II, do CDC. nexiste limitação dos 

efeitos da decisão que vier ser proferida nas ações coletivas em que é buscada a tutela a direito 

do consumidor ao estreito âmbito da competência territorial dos respectivos juízos prolatores, o 

que afrontaria ao princípio de facilitação de defesa do consumidor, além de haver disposição 

específica do assunto no art. 103 da legislação especial consumerista, cuja vigência não poderá 

ser negada, mormente tendo em vista o disposto no art. 90 do mesmo Estatuto, que deverá 

sempre ser interpretado em conjunto com art. 16 da LACP. Ademais, no caso específico de 

tutela coletiva de direito individual homogêneo, pelo fato da inteira dissociação das redações 

dos arts. 16 da LACP e do inc. III do citado art. 103 do CDC, afasta-se, inclusive, a incidência 

daquele dispositivo, e, por conseguinte, da restrição nele contida, já que não se trata 

especificamente da matéria referente àquela modalidade de direito. Mesmo que a existência de 

várias ações coletivas em que se tutelam direitos individuais homogêneos a respeito da mesma 

questão jurídica não represente, por si só, a possibilidade de ocorrer decisões antagônicas, 

havendo coincidência de sujeitos que se beneficiem pelas decisões nas ações movidas por 

órgãos ministeriais de diferentes Estados, tendo em vista o âmbito do pedido formulado na 

demanda e a eficácia subjetiva da sentença em todo o território nacional, deve haver a 

declinação de competência ao juízo prevento, de competência funcional e, portanto, 

inderrogável para a causa, por força do art. 2º da LACP e seu parágrafo único, c/c o art. 253 do 

CPC. Reconhecida a incompetência absoluta do juízo a quo, decorrente da inobservância da 

regra de competência funcional do juízo prevento para o julgamento das causas conexas, é 

imperativa a anulação de todos os atos decisórios proferidos nos autos da ação coletiva de 



consumo originária, nos termos do disposto no § 2º do art. 113 do CPC, devendo, por 

conseguinte, ser considerado prejudicado o agravo de instrumento manejado contra a decisão 

interlocutória indeferitória da antecipação de tutela. (TJMG; AG 1.0024.06.104239-6/002; Belo 

Horizonte; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Elias Camilo; Julg. 12/04/2007; DJMG 

21/05/2007) 

 

622. DESNECESSIDADE DO ROL DE SUBSTITUÍDOS PROCESSUALMENTE NAS AÇÕES DE INTERESSES 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS PATROCINADAS PELO SINDICATO NAS AÇÕES PROMOVIDAS PELO 

SINDICATO PLEITEANDO DIFERENÇA DE 40% DO FGTS SOBRE OS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS, 

DESNECESSÁRIA A RELAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS, PORQUANTO A SENTENÇA SERÁ GENÉRICA, 

TRATANDO DAS VÁRIAS SITUAÇÕES INVOCADAS NA CONTESTAÇÃO (ART. 95 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR EX VI DO ART. 769 DA CLT). A individuação, por óbvio, se fará na 

liquidação e execução que poderá ser individual ou coletiva (arts. 97 e 98, CDC). Em relação aos 

substituídos que satisfizerem as condições da Lei nº 5584/70, cabíveis os honorários sindicais. 

(TRT 15ª R.; RO 01003-2003-013-15-00-6; Rel. Juiz Flavio Allegretti de Campos Cooper; DOESP 

20/05/2005) 

Art. 96. (Vetado). 

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus 

sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82. 

Parágrafo único. (Vetado). 

Julgados 

623. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. FORO 

COMPETENTE. 1 - Nos termos do art. 98, §2º, inciso I do CDC, competente para a execução 

individual do julgado coletivo é o foro onde proferido o édito condenatório. Interpretação 

consetânea com o art. 2º da Lei nº 7.347/85. 2 - Possibilitar a execução no foro do domicílio do 

consumidor importa em repristinar o parágrafo único do art. 97 do Código de Defesa do 

Consumidor, que foi vetado. O Judiciário atua como legislador negativo e não positivo. 3 - 

Recurso conhecido e provido para que a execução, no caso, se faça no foro do processo de 

conhecimento. (STJ; REsp 1.113.198; Proc. 2005/0003938-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão; Julg. 25/08/2009; DJE 18/12/2009) 

 

624. AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO 

COLETIVA PENDENTE DE JULGAMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. Nos termos dos 

artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor, diploma aplicável às ações coletivas, não 

há exclusão da legitimação ordinária individual. Associação dos Comissários de Polícia detém a 

qualidade de substituto processual. AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. (TJRS; AG 

70028661346; Porto Alegre; Terceira Câmara Especial Cível; Relª Desª Maria José Schmitt 

Sant'Anna; Julg. 19/05/2009; DOERS 09/06/2009; Pág. 116) 

 

625. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TAXA MUNICIPAL DE TRANSFERÊNCIA DA 

PERMISSÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. ILEGALIDADE AFERIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEI 

LOCAL. SÚMULA Nº 280/STF. SINDICATO. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA COLETIVA. DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS E AUSÊNCIA DE SIMILITUDE 

JURÍDICA. NÃO-CONHECIMENTO. VERBA HONORÁRIA. ART. 20, § 4º, DO CPC. 

INAPLICABILIDADE PARA EMPRESAS PÚBLICAS. 1. Em sede de Recurso Especial, não é possível 



interpretar a Resolução 05/00 ou a Lei nº 8.133/98 do Município de Porto Alegre para 

reconhecer a possível ilegitimidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação - EPTC. 

Súmula nº 280/STF. 2. Para concluir pela compulsoriedade da cobrança, as instâncias ordinárias 

tiveram de analisar a legislação municipal pertinente, não podendo nesta seara recursal ser 

apreciado o argumento da recorrente no sentido de que "a legislação municipal prevê as 

hipóteses em que pode haver transferência, não impondo, contudo, a obrigação legal do 

permissionário realizá-la, até porque o prazo da permissão é por tempo indeterminado" (fl. 

522). Súmula nº 280/STF. 3. Na instância especial, é impossível aferir se determinada parcela da 

condenação seria, ou não, mínima, a ponto de implicar sucumbência recíproca. Súmula nº 

7/STJ. 4. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC implica o óbice da Súmula nº 

284/STF. 5. Os arts. 6º do CPC; 3º da Lei nº 8.073/90; 513, alínea "a", da CLT; 8º da CF/88; 82 e 

97 do CDC não estão prequestionados no acórdão recorrido, e o confronto com o acórdão 

paradigma não apresenta a necessária similitude jurídica. 6. Na condenação de empresa 

pública em honorários advocatícios não tem aplicação o § 4º do art. 20 do CPC. Precedentes. 7. 

Honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. Recurso Especial da Empresa 

Pública de Transporte e Circulação S.A. não conhecido e Recurso Especial do Sindicato dos 

Taxistas de Porto Alegre - Sintaxi conhecido em parte e provido. (STJ; REsp 880.906; Proc. 

2006/0178055-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 10/06/2008; DJE 

23/06/2008) 

 

626. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 

NECESSIDADE. ATO ILÍCITO E INFRAÇÃO À LEI. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÚNCIO DE 

QUALIDADES INEXISTENTES. ÔNUS DA PROVA. Tratando-se de produto que não apresenta as 

qualidades anunciadas e não produz efeitos, caracteriza-se como enganosa a propaganda que 

apregoa a redução de consumo, a descarbonização do motor e redução de emissão de 

poluentes. Ônus da prova das qualidades do produto, da veracidade e correção da informação 

que é do fabricante anunciante. Art. 38 do CDC Prova de que não se desincumbiu o fabricante, 

limitando-se a desqualificar a prova produzida pelo Ministério Público. Dever de indenizar os 

consumidores, genericamente considerados, que decorre do corolário lógico da decisão e que 

vai fixada na forma do art. 95 do CDC, devendo ser apurada em liquidação de sentença na 

forma dos arts. 97 e seguintes do CDC. Preliminar rejeitada à unanimidade. Apelação dos réus 

improvida por maioria, vencido o revisor que dava parcial provimento. Por maioria deram 

provimento ao apelo do Ministério Público, vencido o revisor que negava provimento. (TJRS; AC 

70023746050; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 

02/09/2008; DOERS 13/10/2008; Pág. 56) 

 

627. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE 

CITAÇÃO DO DEVEDOR. INADMISSIBILIDADE ANTE A NOVA SISTEMÁTICA. Título judicial que se 

executa na forma do cumprimento de sentença -Artigo 475J do CPC. Exegese dos artigos 97 e 

98, do CDC. Decisão mantida. Recurso improvido. (voto 5269). (TJSP; AI 7222440-9; Ac. 

2583881; São Paulo; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 

16/04/2008; DJESP 14/05/2008) 

 

628. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 

LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. O Ministério Público tem legitimidade para 

promover liquidação de sentença proferida em ação civil pública, nos termos do art. 97 do CDC. 

(TJMG; AC 1.0016.00.013491-2/001; Alfenas; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Unias Silva; 

Julg. 23/06/2006; DJMG 08/08/2006) 



Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o 

art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de 

liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (Redação dada pela Lei nº 

9.008, de 21.3.1995) 

§ 1° A execução coletiva far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. 

§ 2° É competente para a execução o juízo: 

I - da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual; 

II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. 

Julgados 

629. PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 

AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO 

DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS LEIS 8.078/90 E 7.347/85. 

CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO AMAZONAS. 1. As 

ações coletivas lato sensu - ação civil pública ou ação coletiva ordinária - visam proteger o 

interesse público e buscar a realização dos objetivos da sociedade, tendo, como elementos 

essenciais de sua formação, o acesso à Justiça e a economia processual e, em segundo plano, 

mas não de somenos importância, a redução dos custos, a uniformização dos julgados e a 

segurança jurídica. 2. A sentença coletiva (condenação genérica, art. 95 do CDC), ao revés da 

sentença que é exarada em uma demanda individualizada de interesses (liquidez e certeza, art. 

460 do CPC), unicamente determina que as vítimas de certo fato sejam indenizadas pelo seu 

agente, devendo, porém, ser ajuizadas demandas individuais a fim de se comprovar que 

realmente é vítima, que sofreu prejuízo e qual o seu valor. 3. O art. 98, I, do CDC permitiu 

expressamente que a liquidação e execução de sentença sejam feitas no domicílio do autor, em 

perfeita sintonia com o disposto no art. 101, I, do mesmo código, que tem como objetivo 

garantir o acesso à Justiça. 4. Não se pode determinar que os beneficiários de sentença coletiva 

sejam obrigados a liquidá-la e executá-la no foro em que a ação coletiva fora processada e 

julgada, sob pena de lhes inviabilizar a tutela dos direitos individuais, bem como congestionar o 

órgão jurisdicional. 5. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo 

Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas/AM, o suscitado. (STJ; CC 

96.682; Proc. 2008/0135331-1; RJ; Terceira Seção; Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima; Julg. 

10/02/2010; DJE 23/03/2010) 

 

630. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de 

sentença proferida em ação civil pública reconhecendo diferenças de rendimento em caderneta 

de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários pela edição de planos econômicos. 

Competência do juízo da Comarca de marialva para processar a execução de sentença. 

Possibilidade. Faculdade do consumidor. Eficácia erga omnes abrange a jurisdição do tribunal 

que decidiu o recurso ordinário. Artigo 98, § 2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ilegitimidade ativa não reconhecida. Desnecessidade de vinculação com a associação autora da 

ação coletiva. Art. 16, da Lei nº 7.347/85. Alegação de excesso de execução. Pretensão de que 

os juros de mora sejam fixados em 1% (um por cento) ao ano. Inexistência de base legal. Juros 

de mora. Incidência a partir da constituição em mora do devedor, com a citação inicial na ação 

coletiva. Artigo 405, Código Civil, combinado com artigo 219, CPC. Pretensão desprovida nessa 



parte. Decisão mantida. Artigo 557, caput, do cógido de processo civil. Recurso conhecido a que 

se nega seguimento. (TJPR; Ag Instr 0651546-2; Marialva; Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Aparecida Blanco de Lima; DJPR 10/02/2010; Pág. 94) 

 

631. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO JULGADO. FORO 

COMPETENTE. 1 - Nos termos do art. 98, §2º, inciso I do CDC, competente para a execução 

individual do julgado coletivo é o foro onde proferido o édito condenatório. Interpretação 

consetânea com o art. 2º da Lei nº 7.347/85. 2 - Possibilitar a execução no foro do domicílio do 

consumidor importa em repristinar o parágrafo único do art. 97 do Código de Defesa do 

Consumidor, que foi vetado. O Judiciário atua como legislador negativo e não positivo. 3 - 

Recurso conhecido e provido para que a execução, no caso, se faça no foro do processo de 

conhecimento. (STJ; REsp 1.113.198; Proc. 2005/0003938-3; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Luis 

Felipe Salomão; Julg. 25/08/2009; DJE 18/12/2009) 

 

632. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação a cumprimento de sentença 

prolatada em ação civil pública, conferindo diferenças de rendimento em poupança, 

decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Eficácia erga omnes da 

decisão, compreendendo a jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário. 

Exegese do artigo 16 da Lei nº 7.437/85, com redação conferida pela Lei nº 9.494/97, e do 

artigo 103, III, do CDC. Efeito substitutivo do acórdão sobre o veredito singular. Artigo 512 do 

CPC. Legitimidade ativa para perseguir o crédito configurada. Desnecessidade de comprovação 

do vínculo associativo com a apadeco. Decisão válida para todos os poupadores do Estado do 

Paraná. Consagração dos princípios da liberdade de associação (CF, art. 5º, XVII) e do livre 

acesso ao judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Juros de mora. Excesso de execução não configurado. 

Pretensão de que os juros de mora sejam fixados em um por cento ao ano. Inexistência de base 

legal. Manutenção da sentença que os fixou em 0,5% ao mês desde a citação até o advento do 

novo Código Civil e em 1% ao mês a partir da vigência deste. Incidência a partir da constituição 

em mora do devedor, com a citação inicial na ação coletiva. Artigo 405, Código Civil, combinado 

com artigo 219, CPC. Cabimento da multa de 10%, prevista no 475 - J, CPC. Ausência de 

pagamento espontâneo. Depósito prévio que se presta tão somente a garantir o juízo. Alegação 

de ofensa aos artigos 575, II e 589 do CPC; artigo 98, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90; artigo 16 

da Lei nº 9.494/97 e parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 7.347/85, acrescentado pela medida 

provisória nº 2180-35/2001, citados para fins de prequestionamento. Insurgência afastada 

diante da consignação da matéria exposta de maneira abrangente no corpo do acórdão. 

Decisão mantida pelo relator. Artigo 557, caput, do CPC. Seguimento negado. (TJPR; Ag Instr 

0633190-2; Marialva; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; DJPR 

23/11/2009; Pág. 82) 

 

633. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação a cumprimento de sentença 

proferida em ação coletiva, relativa a diferenças de rendimento em poupança, decorrentes de 

expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Eficácia erga omnes da decisão, 

compreendendo a jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário. Exegese do 

artigo 16 da Lei nº 7.437/85, com redação conferida pela Lei nº 9.494/97, e do artigo 103, III, do 

CDC. Efeito substitutivo do acórdão sobre o veredito singular. Artigo 512 do CPC. Legitimidade 

ativa configurada. Desnecessidade de comprovação do vínculo associativo com a apadeco. 

Decisão válida para todos os poupadores do Estado do Paraná. Consagração dos princípios da 

liberdade de associação (CF, art. 5º, XVII) e do livre acesso ao judiciário (CF, art. 5º, XXXV). Juros 

de mora. Excesso de execução não configurado. Pretensão de que os juros de mora sejam 

fixados em um por cento ao ano. Inexistência de base legal. Manutenção da sentença que os 

fixou em 0,5% ao mês desde a citação até o advento do novo Código Civil e em 1% ao mês a 



partir da vigência deste. Incidência a partir da constituição em mora do devedor, com a citação 

inicial na ação coletiva. Artigo 405, Código Civil, combinado com artigo 219, CPC. Alegação de 

ofensa aos artigos 575, II e 589 do CPC; artigo 98, parágrafo 2º, da Lei nº 8.078/90; artigo 16 da 

Lei nº 9.494/97 e parágrafo 2º do artigo 2º da Lei nº 7.347/85, acrescentado pela medida 

provisória nº 2180-35/2001, citados para fins de prequestionamento. Insurgência afastada 

diante da consignação da matéria exposta de maneira abrangente no corpo do acórdão. 

Decisão mantida pelo relator. Artigo 557, caput, do CPC. Seguimento negado. (TJPR; Ag Instr 

0622851-3; Ribeirão Claro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de Lima; 

DJPR 15/10/2009; Pág. 100) 

Art. 99. Em caso de concurso de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 

7.347, de 24 de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes do 

mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da importância recolhida 

ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 1985, ficará sustada enquanto pendentes 

de decisão de segundo grau as ações de indenização pelos danos individuais, salvo na 

hipótese de o patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. 

Julgados 

634. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO 

REVISIONAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA DETERMINANDO A SUBSTITUIÇÃO DO 

DÓLAR PELO INPC A PARTIR DA JAN 99 E ACOLHENDO PEDIDO REINTEGRATÓRIO POR 

ENTENDER QUE OS DEPÓSITOS ADMITIDOS NÃO TERIAM SIDO SUFICIENTES EM RELAÇÃO A 

DUAS PARCELAS. REVISIONAL. APELO.1. Incidência do CDC. Teoria da imprevisão que não se 

aplicou na espécie. Apelo não conhecido nessa parte. Validade da cláusula de indexação de 

moeda estrangeira. Dólar americano. Reconhecida onerosidade excessiva ao contrato 

caracterizada pela variação da cotação da moeda a partir de jan 99. Incidência do CDC. Rateio 

do prejuízo por metade. Eqüidade. Precedente do STJ. Reforma parcial da sentença com 

imposição de sucumbência recíproca na mesma proporção às partes (art. 21, CPC). 

Compensação da verba honorária admitida (com ressalva do entendimento pessoal do relator). 

Posição do STJ. Apelo 2. Capitalização de juros inexistente. Tabela price não inserida no 

contexto do contrato porque indexado em dólar. Multa moratória não prevista mas apenas a 

atualização da contraprestação pela variação cambial. Afastamento das argüições pela 

sentença. Decisão correta. Apelo não provido nessa parte. Reintegração de posse. Apelo 2. 

Prejudicialidade. Impossibilidade de proferir-se julgamento condicional. Depósitos permitidos 

com base na variação do INPC que representam valor obviamente inferior ao que agora se 

estabelece. Alteração de critério pelo tribunal que não pode ofender princípio constitucional de 

acesso ao judiciário. necessidade de oportunizar à parte, a complementação do depósito de 

acordo com o critério ora estabelecido. Cassação ex officio da sentença de reintegração de 

posse como única solução viável. Não conhecimento do apelo nessa parte. apelação 1: 

Conhecida em parte e na parte conhecida, parcialmente provida. apelação 2: conhecida em 

parte e na parte conhecida não provida. I. "Verificada, em razão de aumento repentino e 

substancial do dólar, situação de onerosidade excessiva para o arrendatário, deve o índice de 

reajuste, a partir de 19.01.99 inclusive, ser repartido, partes iguais, entre os contratantes, 

preservada a cláusula contratual, decotado, tão somente, o excesso que tornava insuportável 

ao devedor o adimplemento da obrigação, evitando-se, de outro lado, a total transferência dos 

ônus ao credor, igualmente prejudicado pelo fato econômico ocorrido e também alheio à sua 



vontade. Precedente da segunda seção (RESP 472.594 - SP)." (STJ. Terceira turma. RESP 

267528/RJ. Rel. Min. Castro filho. Rel. P/ o acórdão: Min. Antônio de Pádua Ribeiro. Julg. 

20/05/2003. DJ data:22/09/2003 pg:00315). II. Ante a mudança de critério estabelecida pelo 

STJ para preservação de contrato indexado ao dólar, não seria eqüânime acolher desde logo o 

pedido reintegratório sob o fundamento de que a parte deveria ter depositado mais do que o 

valor indicado por critério que até então vinha sendo admitido pelos tribunais. Entender de 

outro modo, seria ferir de morte o princípio constitucional que garante o acesso ao judiciário 

pois que então esse acesso estaria sendo negado por via oblíqua. (TAPR; AC 0196293-8; Ac. 

19758; Curitiba; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff; Julg. 26/11/2003) 

 

635. ARRENDAMENTO MERCANTIL. REVISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA COM INDEXAÇÃO EM DÓLAR 

AMERICANO. INCIDÊNCIA DO CDC. ONEROSIDADE EXCESSIVA RECONHECIDA. PRETENSÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO PELA VARIAÇÃO DO INPC A PARTIR DE JAN 99. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. APELO 2. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. 

AFASTAMENTO. DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO QUE NÃO SE ANIQUILA. JULGAMENTO 

EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE GUARDOU RESPEITO AO 

PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE INDEXAÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. 

DÓLAR AMERICANO. RECONHECIDA ONEROSIDADE EXCESSIVA AO CONTRATO CARACTERIZADA 

PELA VARIAÇÃO DA COTAÇÃO DA MOEDA EM JAN 99. INCIDÊNCIA DO CDC. RATEIO DO 

PREJUÍZO POR METADE. EQÜIDADE. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA 

COM IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA MESMA PROPORÇÃO ÀS PARTES (ART. 21, 

CPC). COMPENSAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADMITIDA (COM RESSALVA DO ENTENDIMENTO 

PESSOAL DO RELATOR). POSIÇÃO DO STJ. APELO.1. Apelo da autora para elevar o valor da verba 

honorária. Insurgência que resta prejudicada ante a modificação do julgado monocrático. 

apelação 2 parcialmente provida. apelação 1 prejudicada. "verificada, em razão de aumento 

repentino e substancial do dólar, situação de onerosidade excessiva para o arrendatário, deve o 

índice de reajuste, a partir de 19.01.99 inclusive, ser repartido, partes iguais, entre os 

contratantes, preservada a cláusula contratual, decotado, tão somente, o excesso que tornava 

insuportável ao devedor o adimplemento da obrigação, evitando-se, de outro lado, a total 

transferência dos ônus ao credor, igualmente prejudicado pelo fato econômico ocorrido e 

também alheio à sua vontade. Precedente da segunda seção (RESP 472.594 - SP). (STJ. Terceira 

turma. RESP 267528/RJ. Rel. Min. Castro filho. Rel. P/ o acórdão: Min. Antônio de Pádua 

Ribeiro. Julg. 20/05/2003. DJ data:22/09/2003 pg:00315)". (TAPR; AC 0194814-9; Ac. 19757; 

Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff; Julg. 26/11/2003) 

Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número 

compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a 

liquidação e execução da indenização devida. 

Parágrafo único. O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 

7.347, de 24 de julho de 1985. 

Julgados 

636. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXAS DE ESGOTO. 

DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE SUA COBRANÇA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1995 A 

FEVEREIRO DE 1998. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REQUERIDO PELO AGRAVADO E 

IMPUGNADA PELA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGA IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. 1. Alegada carência de ação por ilegitimidade de parte. 

Inocorrência. Artigo 100 do CDC que não tem a extensão pretendida pela agravante. 



Legitimidade dos consumidores que foram lesados para requerer o cumprimento da sentença 

proferida em ação civil pública. Decisão mantida nesta parte 2. Prescrição argüida. 

Inocorrência. Prazo que foi suspenso com a liminar concedida em ação rescisória proposta 

contra a sentença exequenda. Retomada do prazo com a improcedência da rescisória. Termo 

final da prescrição que ainda não havia se operado com a distribuição do pedido de 

cumprimento de sentença. Prejudicial de prescrição afastada. Decisum mantido nesta parte. 3. 

Alegação de inexistência de atributos do título, de impossibilidade de inversão do ônus da prova 

e de excesso de execução. Pedido de declaração de nulidade da decisão nesta parte, por 

ausência de fundamentação. Inocorrência. Decisão que embora sucinta é motivada. Título que 

reúne todos os seus requisitos para execução. Sentença coletiva transitada em julgado, que 

forma título executivo judicial, podendo ser executado independentemente da pendência de 

solução de ação rescisória contra ela ajuizada. Comprovação de utilização do serviço de esgoto 

que legitima o pedido de cumprimento de sentença coletiva. Requisitos presentes. Decisão 

agravada que aplicou disposição legal expressa no artigo 6. º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. Inversão do ônus da prova autorizado na situação dos autos. Agravante não se 

desincumbiu de seu ônus de comprovar que os agravados não fazem jus ao cumprimento de 

sentença pretendido. Precedentes desta corte. 4. Excesso de execução. Parcial acolhimento da 

alegação. Limitação ao período de junho/96 a fevereiro/96. Período anterior em que o 

agravante não possuía ligação de esgoto. Ademais, o cálculo exeqüente deverá respeitar, para 

os meses em que não há comprovação do valor pago, a média de consumo em metros cúbicos, 

sobre a qual deverá ser aplicado o valor devido em cada época, estabelecido pelos Decretos 

estaduais que atualizaram a tarifa de esgoto. Cálculos que devem ser refeitos observando-se a 

limitação do período devido e os parâmetros fixados. Argüição parcialmente acolhida. 5. 

Honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Resistência do executado à pretensão 

dos credores. Verba de sucumbência devida. Artigo 20, § 4º, CPC. Quantum estipulado na 

sentença. Mantença. Precedentes do STJ. 6. Redução dos honorários advocatícios. Possibilidade. 

Sentença que arbitrou a verba honorária em percentual acima da média que vem sendo fixada 

por esta corte. Redução para 10% sobre o valor da execução. Pretensão acolhida. 7. Pretensão 

de exclusão da condenação das custas processuais em impugnação ao cumprimento de 

sentença. Recurso que deve ser provido nesta parte. Lei n. º 11.232/2005 que extinguiu o 

processo autônomo de execução de título executivo judicial. Natureza tributária de taxa das 

custas judiciais. Impossibilidade de sua cobrança sem prévia determinação legal. Decisão em 

confronto com jurisprudência do STJ nesta parte. Condenação excluída nesta parte. 8. 

Redistribuição dos ônus de sucumbência. Devida em razão do acolhimento parcial da alegação 

de excesso de execução. Redistribuição na proporção do decaimento dos pedidos de cada parte. 

9. Agravo de instrumento parcialmente provido, com fulcro no artigo 557, §1. º-a, CPC. (TJPR; 

Ag Instr 0629969-8; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Blanco de 

Lima; DJPR 26/03/2010; Pág. 51) 

 

637. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXAS DE ESGOTO. 

DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE SUA COBRANÇA NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1995 A 

FEVEREIRO DE 1998. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA REQUERIDO PELO AGRAVADO E 

IMPUGNADA PELA AGRAVANTE. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGA IMPROCEDENTE A 

IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. 1. Alegada carência de ação por ilegitimidade de parte. 

Inocorrência. Artigo 100 do CDC que não tem a extensão pretendida pela agravante. 

Legitimidade dos consumidores que foram lesados para requerer o cumprimento da sentença 

proferida em ação civil pública. Decisão mantida nesta parte 2. Prescrição argüida. 

Inocorrência. Prazo que foi suspenso com a liminar concedida em ação rescisória proposta 

contra a sentença exequenda. Retomada do prazo com a improcedência da rescisória. Termo 

final da prescrição que ainda não havia se operado com a distribuição do pedido de 



cumprimento de sentença. Prejudicial de prescrição afastada. Decisum mantido nesta parte. 3. 

Alegação de inexistência de atributos do título. Rejeição. Título que reúne todos os seus 

requisitos para execução. Sentença coletiva transitada em julgado, que forma título executivo 

judicial, podendo ser executado independentemente da pendência de solução de ação rescisória 

contra ela ajuizada. Comprovação de utilização do serviço de esgoto legitima o pedido de 

cumprimento de sentença coletiva. Requisitos presentes. Decisão agravada que aplicou 

disposição legal expressa no artigo 6. º, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do 

ônus da prova autorizado na situação dos autos. Agravante que não se desincumbiu de seu 

ônus de comprovar documentalmente que os valores apresentados pelo agravado não são 

corretos. 4. Excesso de execução. Decisão agravada que reconhece erro no cálculo dos 

agravados, determinando seu refazimento com base no consumo médio. Decisão que não 

importa no acolhimento dos cálculos apresentados pela sanepar, mas tão-somente na adoção 

dos parâmetros para seu novo cálculo (média de consumo). Valores que serão estabelecidos 

somente após este cálculo. Pretensão de acolhimento dos cálculos da sanepar afastada. 5. 

Honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Resistência do executado à pretensão 

dos credores. Verba de sucumbência devida. Artigo 20, § 4º, CPC. Quantum estipulado na 

sentença. Mantença. Precedentes do STJ. 6. Pretensão de exclusão da condenação das custas 

processuais em cumprimento de sentença. Recurso que deve ser provido nesta parte. Lei n. º 

11.232/2005 que extinguiu o processo autônomo de execução de título executivo judicial. 

Natureza tributária de taxa das custas judiciais. Impossibilidade de sua cobrança sem prévia 

determinação legal. Decisão em confronto com jurisprudência do STJ nesta parte. Condenação 

excluída nesta parte. 7. Pretensão de redistribuição dos ônus de sucumbência. Impossibilidade. 

Sentença que bem fixou os ônus, de acordo com a proporção em que os litigantes sucumbiram. 

8. Agravo de instrumento parcialmente provido, com fulcro no artigo 557, §1. º-a, CPC, apenas 

para excluir da condenação as custas processuais, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida 

(art. 557, caput, CPC). (TJPR; Ag Instr 0630675-8; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Relª Desª 

Maria Aparecida Blanco de Lima; DJPR 24/03/2010; Pág. 60) 

 

638. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE 

FIDELIZAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 

81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR 

N.º 75/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO 

ARTIGO 109, DA CF/88. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I E II, DO CPC. NÃO 

CONFIGURADA. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil 

Pública em defesa de direitos transindividuais, como sói ser a pretensão de vedação de inserção 

de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo 

cativo, bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos 

contratos vigentes) celebrados pela empresa concessionária com os consumidores de telefonia 

móvel, ante a ratio essendi do art. 129, III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de 

Defesa do Consumidor e art. 1º, da Lei nº 7.347/85. Precedentes do STF (AGR no RE 424.048/SC, 

DJ de 25/11/2005) e S.T.J (RESP 806304/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17/12/2008; RESP 

520548/MT, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/05/2006; RESP 799.669/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 

18.02.2008; RESP 684712/DF, PRIMEIRA TURMA, DJ 23.11.2006 e AGRG no RESP 633.470/CE, 

TERCEIRA TURMA, DJ de 19/12/2005). 2. In casu, a pretensão veiculada na Ação Civil Pública ab 

origine relativa à vedação de inserção de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a 

permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de multa ou valor 

decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela Concessionária 

com os consumidores de telefonia móvel, revela hipótese de interesses nitidamente 



transindividuais e por isso apto à legitimação do Parquet. 3. A nova ordem constitucional erigiu 

um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais 

e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. O novel art. 129, III, 

da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação 

na defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de danos. 5. 

Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação 

isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação 

Popular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 6. Em conseqüência, 

legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e 

coletivos, sob o ângulo material ou imaterial. 7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a 

defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais 

homogêneos. 8. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, esses participam da 

ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses 

interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a 

quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de 

prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais. 9. A assertiva decorre do fato de que a 

ação não se dirige a interesses individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada 

pelo titular do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria. 10. A ação 

civil pública, na sua essência, versa interesses individuais homogêneos e não pode ser 

caracterizada como uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O simples fato de o 

interesse ser supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para legitimar o 

Ministério Público para a propositura dessas ações. 11. A ANATEL é parte ilegítima para figurar 

no pólo passivo de ação proposta em face de empresa concessionária de telefonia móvel, na 

qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim 

como a proibição de cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no 

contratos vigentes, máxime quando a referida fidelização é alternativa e instada mediante 

contrapartida a ser verificada no (Súmula 07/STJ). 12. Deveras, subjaz a ausência de interesse 

jurídico da ANATEL no presente feito porquanto a repercussão dos efeitos da declaração de 

ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim como a proibição de cobrança de multa 

ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no contratos vigentes, não atingirá sua órbita 

jurídica, mas tão-somente a da empresa concessionária, ora Recorrente. Precedentes do STJ: CC 

47.032/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.04.2005, DJ 16.05.2005; RESP 

904.534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 

01.03.2007; RESP 981.389/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 

06.12.2007, DJ 18.12.2007; AGRG no AG 870.749/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 

julgado em 18.12.2007, DJ 21.02.2008; RESP 881.068/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ 03.03.2008; e RESP 838.332/RS, Rel. Ministro Carlos 

Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, 

DJ 06.03.2008). 13. A ANATEL, posto não seja parte no contrato entre o usuário e a 

concessionária, pode intervir, sem alteração da competência, como amucus curiae, no afã de 

verificar sobre a legalidade da prática contratual. 14. O Recurso Especial não é servil ao exame 

de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face 

do óbice erigido pela Súmula 07/STJ. 15. In casu, o recurso não reúne condições de 

admissibilidade no que pertine à alegada ofensa ao art. 273 do CPC, uma vez que o Tribunal a 

quo - ao analisar o agravo de instrumento engendrado contra o deferimento da antecipação de 

tutela initio litis - limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da medida deferida, sob a 

ótica do art. 273 do CPC, que, consoante cediço, deve ser interpretado pelo juiz natural, sendo 

defeso ao STJ o reexame. Precedentes do STJ: AGRG no RESP 838161/DF, DJ de 09.08.2007 e 

RESP 845115/RS, DJ 05.09.2006. 16. A ausência de cognição exauriente do meritum causae - 

legalidade da inclusão de cláusula de fidelização nos contratos de telefonia móvel celular, com 



supedâneo na violação da Norma 23/96 expedida pela ANATEL, impede a prematura abertura 

da via especial, para análise de eventual afronta aos arts. 1º, 5º e 13 da Lei nº 7.347/85; arts. 

51, § 4º; 81, 82, I e 100 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Tribunal a quo 

cingiu-se à analise dos pressupostos atinentes à tutela de urgência indeferida initio litis, 

consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado (fls. 324/325). 17. É vedada a 

discussão, em sede de Recurso Especial, de matéria não debatida no Tribunal de origem, por 

caracterizar supressão de instância. Precedentes desta Corte: AGRG no RESP 590544/RJ, 

Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 17.12.2004; AGRG no RESP 496634/PR, desta relatoria, 

DJ de 29.09.2003 e ROMS 16.346/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 26.04.2004. 18. A 

decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da 

almejada, como V.g.,quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi 

não eleita, consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e 

aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na 

apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base. 19. Os embargos de declaração 

que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam Recurso Especial pela 

violação do artigo 535, II, do CPC. 20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, 

desprovido. (STJ; REsp 700.206; Proc. 2004/0157950-3; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Fux; 

Julg. 09/03/2010; DJE 19/03/2010) 

 

639. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO CDC. ART. 100, IV, 'A' DO CPC. Constatada a 

inexistência de relação de consumo, aplicam-se ao caso, os dispositivos da regra geral previstos 

no código de processo civil. O local onde se encontra a sede da pessoa jurídica ré, ora agravada, 

será o foro competente para julgar a ação de indenização proposta, de acordo com a previsão 

do art. 100, inciso IV, alínea 'a' do CPC. (TJMG; AGIN 1.0637.09.066344-3/0011; São Lourenço; 

Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 22/07/2009; DJEMG 14/08/2009) 

 

640. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS DE 

ESGOTO, NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 1995 A FEVEREIRO DE 1998. MUNICÍPIO DE FOZ DO 

IGUAÇU. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM 

INOCORRENTE. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DO JULGADO PELOS PREJUDICADOS NÃO SUJEITA AO 

PRAZO DE UM ANO PREVISTO NO ARTIGO 100, CAPUT, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. O prazo de um ano, previsto no artigo 100 do Código de Defesa do Consumidor, 

marca o momento a partir do qual os legitimados arrolados no artigo 82 do mesmo diploma 

legal poderão executar o provimento judicial condenatório, pelo montante global, e apenas se 

não houver a habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, não 

correspondendo, portanto, à preclusão para a habilitação da liquidação pelos prejudicados, 

individualmente. Título executivo judicial que reúne todos os seus requisitos para execução. 

Excesso de execução não verificado. Ausência de faturas relativas a alguns meses. 

Comprovantes de pagamento referentes a período superior a 10 (dez) anos. Ônus probatório 

excessivamente pesado. Princípio da facilitação da defesa do consumidor - Não se pode exigir 

do consumidor a guarda e a conservação de faturas por período superior a dez anos, sob pena 

de se lhe impor ônus probatório demasiadamente pesado, contrariando o princípio da 

facilitação da defesa de seus direitos, insculpido no inciso VIII do artigo 6º. Do Código de Defesa 

do Consumidor. Exigibilidade do título executivo. Sentença que transitou em julgado. 

Ajuizamento de ação rescisória pela agravante. Ação julgada improcedente. Recurso Especial 

ao qual foi negado seguimento. Possíveis recursos pendentes de julgamento junto aos tribunais 

superiores, originários de ação rescisória. Possibilidade de imediata execução do julgado - A 

teor do disposto no artigo 498 do código de processo civil, o ajuizamento da ação rescisória não 

impede o cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo, ressalvada a concessão, caso 



imprescindíveis e sob os pressupostos previstos em Lei, de medidas de natureza cautelar ou 

antecipatória de tutela. Fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença. 

Cabimento. Precedentes. Redução desnecessária. Montante razoável - Os honorários 

advocatícios são devidos, por força do disposto no artigo 20, §§ 1º. E 4º., do código de processo 

civil, como forma de compensar o procurador da parte pelo trabalho desenvolvido na fase de 

cumprimento de sentença. Decisão confirmada. Recurso a que se nega seguimento, 

liminarmente, eis que manifestamente improcedente, pois em confronto com jurisprudência 

desta corte e dos tribunais superiores. Exegese do artigo 557, caput, do código de processo civil. 

(TJPR; Ag Instr 0593481-4; Foz do Iguaçu; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln 

Calixto; DJPR 08/07/2009; Pág. 76) 

CAPÍTULO III  

Das Ações de Responsabilidade do Fornecedor de Produtos e Serviços 

Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem 

prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: 

I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; 

II - o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o 

segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. 

Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do 

art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o síndico será 

intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade, facultando-se, em caso 

afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a 

denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litisconsórcio 

obrigatório com este. 

Julgados 

641. TITULO DE CREDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C.C. Reparação de dano 

por abalo de crédito, perdas e danos e pedido de antecipação de tutela para exclusão do nome 

da autora dos cadastros de maus pagadores. Exceção de incompetência. Propositura no foro do 

domicílio da autora. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de relação negociai típica de 

consumo ou mesmo de vulnerabilidade apta a gerar presunção de prejuízo na defesa. 

Inaplicável, portanto, a regra do art. 101, I, do CDC. Incidência da regra geral de fixação de 

competência para pessoas jurídicas demandadas (art. 100, IV, 'a', do CPC). Exceção de 

incompetência rejeitada para que os autos permaneçam no foro da sede da empresa 

demandada. Admissibilidade. Recurso provido. (TJSP; AI 991.09.055058-8; Ac. 4350147; São 

Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 

04/02/2010; DJESP 30/03/2010) 

 

642. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROPOSITURA DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA 

RÉ. POSSIBILIDADE. O art. 100, i, do CDC apenas possibilitÀ a propositura no domicílio d<& 

consumidor. Competência do Juízo Suscitado. (TJSP; CC 179.325.0/5; Ac. 4048899; São Paulo; 

Câmara Especial; Rel. Des. Viana dos Santos; Julg. 31/08/2009; DJESP 14/10/2009) 

 

643. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DO FÓRUM 

DA CAPITAL PARA FÓRUM REGIONAL. É VÁLIDA A OPÇÃO DO AUTOR EM PROPOR A AÇÃO NO 



DOMICÍLIO DO RÉU, VEZ QUE O ARTIGO 100, I DO CDC, CONSTITUI MERA FACULDADE A FIM DE 

SE VIABILIZAR O ACESSO À JUSTIÇA. Note-se que o domicílio do réu está sob jurisdição da 37ª 

Vara Cível, estando assim este Juízo competente, atendendo a regra geral da competência 

esculpida no artigo 100, IV, a. Provimento do recurso com base no artigo 557, § 1º- A do CPC. 

(TJRJ; AI 2007.002.02911; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz; 

Julg. 07/02/2007) 

 

644. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

PAGAMENTOS INDEVIDOS PROPOSTA NO FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. CORREÇÃO DA MEDIDA. 

Faculdade exercida pela autora, conforme exegese do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa 

do Consumidor. Recurso provido. (TJSP; AI 990.10.034244-4; Ac. 4338482; São Paulo; Trigésima 

Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ruy Coppola; Julg. 25/02/2010; DJESP 

24/03/2010) 

 

645. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO 

APLICAÇÃO. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, por versar sobre 

interesses eminentemente privados. O art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor é claro o 

suficiente ao permitir, na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, a 

interposição desta no domicílio do autor, decisão esta a ser tomada pelo consumidor de acordo 

com seu juízo de oportunidade e conveniência. V. V. A jurisprudência, sobretudo do STJ, vem-se 

firmando no sentido de que, nas relações de consumo, é permitida a declinação da 

competência, até mesmo de ofício, remetendo-se a demanda para o foro do domicílio do 

consumidor. (TJMG; AGIN 1.0024.09.541224-3/0011; Belo Horizonte; Décima Quinta Câmara 

Cível; Rel. Des. Antônio Bispo; Julg. 25/02/2010; DJEMG 23/03/2010) 

 

646. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. FORO 

COMPETENTE. MANIFESTAÇÃO DE OFÍCIO PELO JULGADOR. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO 

FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. O Superior Tribunal de Justiça, por sua segunda seção 

(terceira e quarta turmas), acabou por pacificar o tema trazido à lume no presente recurso, seja 

para chancelar a possibilidade de o magistrado declarar, ex officio, a incompetência em matéria 

de escolha do foro pelo consumidor, seja para limitar o espectro volitivo do consumidor no 

tocante ao local da distribuição da ação, permitindo o ajuizamento apenas em seu domicílio 

(art. 101, I, do CDC) ou junto ao do réu (art. 94 do CPC). - É de se declarar como competente 

para o processo e julgamento da causa o foro do domicílio do autor, materializando, inclusive, a 

facilitação da defesa de seus direitos, a teor do comando inscrito no art. 6º, VIII, do CDC. (TJMG; 

AGIN 1.0024.09.646154-6/0011; Belo Horizonte; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª 

Cláudia Maia; Julg. 25/02/2010; DJEMG 12/03/2010) 

 

647. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

PROFISSIONAL LIBERAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA 

SEGURADORA, NOS TERMOS DO ART. 101, II DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS 

MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. 1- inexiste no aresto qualquer omissão 

quanto às matérias discutidas; 2- finalidade de prequestionamento; 3- inobservância da norma 

contida no artigo 535, I e II do CPC. 4 - Embargos que se conhecem, mas que se rejeitam. (TJRJ; 

EDcl-AC 2009.001.61724; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Benedicto Abicair; DORJ 12/02/2010; 

Pág. 190) 

 

648. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA RELATIVA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, por sua segunda seção (terceira e quarta 



turmas), acabou por pacificar referido tema, seja para chancelar a possibilidade de o 

magistrado declarar, ex officio, a incompetência relativa em matéria de escolha do foro pelo 

consumidor, seja para limitar o espectro volitivo do consumidor no tocante ao local da 

distribuição da ação, permitindo o ajuizamento apenas em seu domicílio (art. 101, I, do CDC) ou 

junto ao do réu (art. 94 do CPC). (TJMG; AGIN 1.0024.09.669922-8/0011; Belo Horizonte; 

Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Kupidlowski; Julg. 19/11/2009; DJEMG 

11/01/2010) 

 

649. SEGURO DE VEÍCULO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL. 

Impossibilidade uma vez que o art. 68, § 1º, do Decreto-Lei nº 73/66, que autorizava a 

intervenção de terceiros, foi revogado pela Lei Complementar 126/07. Ademais, o art. 101, inc. 

II, do CDC, veda expressamente a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do 

Brasil. Preliminar afastada. Pagamento a menor feita ao. (TJSP; APL 990.09.261712-5; Ac. 

4212403; Guararapes; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto 

Garbi; Julg. 24/11/2009; DJESP 13/01/2010) 

 

650. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. AÇÃO OBJETIVANDO DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEI FALIMENTAR. INAPLICABILIDADE, NA ESPÉCIE. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. I - Com a edição da Súmula nº 

321 desta Corte, consolidou-se entendimento segundo o qual "o Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus 

participantes". II - Legítima a opção do beneficiário do plano de previdência privada em litigar 

no foro do seu domicílio, objetivando a devolução de quantia paga e indenização por danos 

morais, conforme lhe autoriza o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. III - 

Inaplicabilidade, na espécie, do artigo 3º da Lei nº 11.101/05, que trata apenas da competência 

para a homologação da recuperação extrajudicial, deferimento de recuperação judicial e 

Decreto de falência. lV - Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo da Vara Cível 

de Arapongas-PR. (STJ; CC 102.960; Proc. 2009/0020009-4; SP; Segunda Seção; Rel. Des. Conv. 

Paulo Furtado; Julg. 24/06/2009; DJE 03/08/2009) 

Art. 102. Os legitimados a agir na forma deste código poderão propor ação visando compelir 

o Poder Público competente a proibir, em todo o território nacional, a produção, divulgação 

distribuição ou venda, ou a determinar a alteração na composição, estrutura, fórmula ou 

acondicionamento de produto, cujo uso ou consumo regular se revele nocivo ou perigoso à 

saúde pública e à incolumidade pessoal. 

§ 1° (Vetado). 

§ 2° (Vetado) 

CAPÍTULO IV  

Da Coisa Julgada 

Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa julgada: 

I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, 

hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento 

valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 81; 



II - ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por 

insuficiência de provas, nos termos do inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista 

no inciso II do parágrafo único do art. 81; 

III - erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e 

seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do art. 81. 

§ 1° Os efeitos da coisa julgada previstos nos incisos I e II não prejudicarão interesses e 

direitos individuais dos integrantes da coletividade, do grupo, categoria ou classe. 

§ 2° Na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados 

que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de 

indenização a título individual. 

§ 3° Os efeitos da coisa julgada de que cuida o art. 16, combinado com o art. 13 da Lei n° 

7.347, de 24 de julho de 1985, não prejudicarão as ações de indenização por danos 

pessoalmente sofridos, propostas individualmente ou na forma prevista neste código, mas, 

se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores, que poderão proceder à 

liquidação e à execução, nos termos dos arts. 96 a 99. 

§ 4º Aplica-se o disposto no parágrafo anterior à sentença penal condenatória. 

Julgados 

651. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. 

PLANOS ECONÔMICOS. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM LIQUIDAÇÃO 

PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. VIABILIDADE. É permitido ao juiz impulsionar o processo, 

nos termos do art. 262 do CPC, cuja aplicação não prejudica o disposto no art. 103, §3º, última 

parte, do CDC. Determinação que se espelha em comando constitucional, que expressamente 

incluiu entre o rol dos direitos e garantias individuais a celeridade da prestação jurisdicional. 

EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. 

POSSIBILIDADE. Manutenção da determinação para que o demandado exiba os extratos de 

movimentação financeira da(s) conta(s) indicada(s) na inicial, porquanto, além de documentos 

comuns às partes, são imprescindíveis à apreciação dos aspectos fáticos relevantes ao deslinde 

da causa. Razoabilidade do prazo de trinta dias fixado pelo juízo a quo para que a parte 

agravante cumpra o determinado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 

70034007153; Passo Fundo; Segunda Câmara Especial Cível; Relª Desª Lúcia de Fátima 

Cerveira; Julg. 16/12/2009; DJERS 23/03/2010) 

 

652. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA. 

PLANOS ECONÔMICOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Alegação de que o direito do autor foi 

atendido consoante as determinações legais vigentes no período dos planos econômicos. 

Prefacial prejudicada. Questão que se confunde com o mérito da ação coletiva, já sentenciada. 

Impossibilidade de discutir novamente a lide ou modificar a sentença que a julgou, em sede de 

liquidação. Art. 475-G do CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DEPOSITÁRIO. REJEIÇÃO. É o 

banco depositário quem detém legitimidade passiva para responder pelas ações que postulam 

a atualização das cadernetas de poupança pelo índice inflacionário expurgado pelos Planos 

Econômicos. Precedentes do STJ. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DAS AÇÕES INDIVIDUAIS EM 

LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. VIABILIDADE. É permitido ao juiz 

impulsionar o processo, nos termos do art. 262 do CPC, cuja aplicação não prejudica o disposto 



no art. 103, §3º, última parte, do CDC. Determinação que se espelha em comando 

constitucional, que expressamente incluiu entre o rol dos direitos e garantias individuais a 

celeridade da prestação jurisdicional. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO DAS 

CADERNETAS DE POUPANÇA. POSSIBILIDADE. Manutenção da determinação para que o 

demandado exiba os extratos de movimentação financeira da(s) conta(s) indicada(s) na inicial, 

porquanto, além de documentos comuns às partes, são imprescindíveis à apreciação dos 

aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. Razoabilidade do prazo de trinta dias fixado 

pelo juízo a quo para que a parte agravante cumpra o determinado. INEXISTÊNCIA DE 

EXPURGOS EXIGÍVEIS. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 

475-G DO CPC. É defeso, na liquidação, discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a 

julgou. Questões que poderão, eventualmente, ser arguidas na via recursal do processo 

coletivo. Plano Collor I. Análise prejudicada porquanto ausente peça essencial para o deslinde 

da controvérsia. JUROS REMUNERATÓRIOS. Tópico recursal despropositado. PRELIMINARES 

REJEITADAS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJRS; AI 70033369026; Caxias do Sul; Segunda Câmara 

Especial Cível; Relª Desª Lúcia de Fátima Cerveira; Julg. 16/12/2009; DJERS 23/03/2010) 

 

653. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RENDIMENTOS 

DE CONTA POUPANÇA. Ilegitimidade ativa ad causam. Eficácia territorial da sentença. A) para a 

comprovação da legitimidade ativa do credor- poupador que propõe ação de execução com 

lastro em título executivo judicial exarado na ação civil pública, despicienda se mostra a 

comprovação de vínculo com a associação proponente da ação, bastando a comprovação da 

existência deste no período em que as diferenças foram reconhecidas como devidas. 

Precedentes. B) a eficácia da coisa julgada emanada da sentença proferida em ação coletiva, 

em regra erga omnes, não se confunde com a competência territorial do órgão prolator da 

sentença condenatória. Aplicação do art. 103, do Código de Defesa do Consumidor. 

Precedentes. 2) direito processual civil. Execução de sentença. Poupança. Expurgos 

inflacionários. Honorários de advogado. Cabimento. A) de acordo com o art. 20, § 4º, do CPC, os 

honorários advocatícios são devidos nas execuções embargadas ou não e, considerando que o 

cumprimento da sentença, nos casos de obrigação pecuniária, se faz por execução (art. 475-I), 

conclui- se que haverá a fixação de verba honorária na fase de cumprimento de sentença. 

Precedentes. B) a verba honorária fixada na fase de cognição leva em consideração apenas o 

trabalho realizado pelo advogado até então, o que justifica a fixação de novos honorários, 

destinado a remunerar os serviços que continuam a ser prestados após aquela fase processual. 

3) agravo interno a que se nega provimento. (TJPR; Agr 0641875-5/01; Nova Esperança; Quinta 

Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Cunha; DJPR 23/02/2010; Pág. 95) 

 

654. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. CONTRATOS DE CRÉDITO E LEASING. PRELIMINARES REJEITADAS. TARIFA PELA 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. VEDAÇÃO. RESOLUÇÃO 3.516/07 DO CONSELHO MONETÁRIO 

NACIONAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. EFICÁCIA. JURISDIÇÃO. ÓRGÃO PROLATOR. VERBA 

HONORÁRIA. CONDENAÇÃO GENÉRICA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE NA 

FIXAÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (STJ, 

Súmula nº 297). Assim, a ação coletiva na qual se questiona a ilegalidade e abusividade de 

tarifa exigida pela instituição bancária nos contratos de crédito e leasing, há que ser examinada 

sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. 2. As associações estabelecidas de acordo 

com o art. 82, IV, do CDC, possuem legitimidade ativa para propor ação coletiva em defesa de 

interesses individuais homogêneos, sem necessidade de autorização dos associados. 3. Nos 

contratos de crédito e leasing a responsável por eventual prejuízo do consumidor é a instituição 

financeira. 4. Não há se falar em falta de interesse de agir da associação/autora, pois o que se 

pretende é tão-somente a declaração de ilegalidade das resoluções do CMN/BACEN, com 



amparo no Código de Defesa do Consumidor, cuja declaração não tem por intuito a 

interpretação, conforme a Lei nº 4.595/64 com a Constituição Federal. 5. A cobrança da tarifa 

de liquidação antecipada (tla) tem aparente caráter abusivo porque dificulta a pretensão de 

rescisão do contrato por iniciativa do consumidor e prejudica a transferência das operações 

financeiras, já que não há outro serviço sendo prestado, não guardando, em tese, relação com 

as operações financeiras ativas e passivas iniciadas. Destaque-se que o próprio órgão 

regulamentador das atividades financeiras e bancárias - Conselho Monetário Nacional -, em 

dezembro de 2007, editou a resolução nº 3.516/2007, vedando a cobrança impugnada na 

presente lide. Tal conduta está a indicar a plausibilidade da alegação de abuso na imposição 

contratual da referida cobrança. Com efeito, a exigência da tarifa para quitação do empréstimo 

pode configurar significativo óbice à pretensão do exercício estabelecido no art. 52, § 2º do 

CDC, que assegura a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução 

proporcional dos juros e demais acréscimos. 6. Cabível a restituição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. 7. A eficácia erga omnes da decisão proferida em ação coletiva circunscreve-se aos 

limites da jurisdição do órgão prolator, nos termos do art. 103, III, do CDC, c/c o art. 16 da Lei nº 

7345/85. 8. Em ações coletivas, a condenação é genérica, razão pela qual a regra aplicável é 

aquela contida no § 4º do art. 20, do CPC, segundo o qual " (...) os honorários serão fixados 

consoante a apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas 'a', 'b' e 'c'". 

Sopesados estes elementos e em razão do empenho exigido pelo patrono, mostra- se razoável o 

valor arbitrado na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9. Rejeitadas as preliminares 

suscitadas pela instituição bancária e, no mérito, deu-se parcial provimento. Negou-se 

provimento ao recurso da parte autora. Unânime. (TJDF; Rec. 2007.01.1.113347-7; Ac. 402.385; 

Quinta Turma Cível; Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva; DJDFTE 02/02/2010; Pág. 43) 

Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não 

induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes 

ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores 

das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da 

ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. 

Julgados 

655. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO SINDICATO. O artigo 8º, inciso III, 

da Constituição da República por si só confere legitimidade ativa aos sindicatos para "a defesa 

dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas", o que afasta a interpretação limitativa do instituto da substituição processual 

que era emprestada pelo inciso I do antigo Enunciado N. 310 do TST, já cancelado. Ademais, os 

artigos 1º, IV e 21 da Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347, de 24.07.85) mandam aplicar o 

procedimento previsto nos artigos 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.079, 

de 11.09.1990) às ações que visem à defesa coletiva de qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo, inclusive os interesses individuais homogêneos (assim entendidos os decorrentes de 

origem comum). Está assim autorizada por Lei expressa a atuação de forma ampla das 

entidades sindicais dos trabalhadores como seus substitutos processuais, no Processo do 

Trabalho, nas assim denominadas "macro-lesões trabalhistas". (TRT 3ª R.; RO 758/2009-008-

03-00.9; Quarta Turma; Rel. Des. Júlio Bernardo do Carmo; DJEMG 29/03/2010) 

 

656. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INTEMPESTIVIDADE. LITISPENDÊNCIA. 

ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. DIFERENÇA DEVIDA. Os embargos de declaração 

interpostos intempestivamente, ainda que recebidos pelo juízo a quo não interrompem o prazo 



para interposição do recurso de apelação. Conforme o art. 104 do CDC, a ação civil pública 

ajuizada por instituição de proteção ao consumidor não induz litispendência para a ação 

ajuizada individualmente pelo consumidor. A instituição financeira na qual os valores foram 

depositados é parte legítima para figurar no pólo passivo da ação de cobrança dos expurgos da 

correção das cadernetas de poupança. A ação de cobrança das diferenças de correção 

monetária em caderneta de poupança trata de direito pessoal, sendo que a correção monetária 

e os juros remuneratórios incorporam-se ao capital não apresentando natureza acessória, 

aplicando-se o prazo prescricional de vinte anos. São devidas as diferenças apuradas pela 

aplicação nas cadernetas de poupanças dos índices expurgados pelos planos econômicos do 

governo federal. (TJMG; APCV 1.0024.08.007833-0/0011; Belo Horizonte; Nona Câmara Cível; 

Rel. Des. Generoso Filho; Julg. 23/02/2010; DJEMG 15/03/2010) 

 

657. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO VERÃO. DIREITO 

ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O 

ajuizamento de ação coletiva não impede o consumidor de propor ação visando à defesa de 

direitos individuais, pelo disposto no artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Os 

contratos de caderneta de poupança devem observar o pactuado entre as partes, bem como a 

legislação vigente à época, não podendo sofrer modificação em virtude de atos normativos 

promulgados posteriormente. Os índices de correção monetária, aplicados sobre a caderneta de 

poupança, devem seguir a orientação prevista na Lei vigente no momento de sua contratação. 

As diferenças devidas à parte autora deverão ser calculadas em sede de liquidação de sentença, 

apenas sobre os saldos existentes nas contas poupança com aniversário na primeira quinzena. 

Preliminar rejeitada e recurso provido em parte. (TJMG; APCV 1.0481.08.090134-3/0011; 

Patrocínio; Décima Câmara Cível; Relª Desª Electra Benevides; Julg. 19/01/2010; DJEMG 

24/02/2010) 

658. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURO DE VIDA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA COM O 

MESMO PEDIDO. Inexistência da suspensão do artigo 104 do CDC que não obsta ao autor 

beneficiar-se da tutela concedida em ação coletiva, uma vez que ausente a comprovação de 

cumprimento do artigo 94 do mesmo diploma legal. Ação individual que foi extinta sem análise 

do mérito. Aplicação analógica do artigo 268 do CPC que permite ao autor beneficiar-se de 

tutela concedida em ação coletiva já interposta. Decisão acertada. Recurso conhecido 

improvido. (TJSP; AC 994.09.272587-5; Ac. 4254394; São Paulo; Quarta Câmara de Direito 

Privado; Rel. Des. Maia da Cunha; Julg. 26/11/2009; DJESP 11/02/2010) 

 

659. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. AÇÃO DE 

COBRANÇA. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. É a instituição financeira, beneficiária dos pagamentos 

feitos a menor, parte passiva legítima para responder pelas ações que visam à atualização das 

cadernetas de poupança pelo índice inflacionário expurgado pelos Planos Bresser e Verão. 2. 

PRESCRIÇÃO. Nas ações de cobrança referentes a reajustes de saldo em caderneta de 

poupança, os juros remuneratórios e a correção monetária integram o principal, deixando de 

ter natureza acessória, não se aplicando o prazo prescricional do artigo 178, § 10º, III, do 

CC/1916. 3. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. INOCORRÊNCIA. As 

ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, nos termos do art. 104 do 

Código de Defesa do Consumidor. 4. MÉRITO. REMUNERAÇÃO. Plano Bresser. As cadernetas de 

poupança abertas ou renovadas na primeira quinzena de junho de 1987 (Plano Bresser) serão 

corrigidas monetariamente em 26,06%, correspondente à variação do IPC. 5. PLANO VERÃO. As 

cadernetas de poupança abertas ou renovadas na primeira quinzena de janeiro de 1989 (Plano 

Verão) serão corrigidas monetariamente em 42,72%, correspondente à variação do IPC. 6. 

Plano Collor I. Os poupadores de abril/maio de 1990 têm direito ao recebimento dos índices do 



IPC, nos percentuais de 44,80% e 7,87%, respectivamente. 7. Plano Collor II. Aplicável a variação 

do BTN às cadernetas de poupança com período aquisitivo iniciado até a entrada em vigor da 

Medida Provisória nº. 294, de 31/01/1991. Precedentes da Corte e do STJ. APELO DESPROVIDO. 

(TJRS; AC 70031783970; Campo Bom; Segunda Câmara Especial Cível; Rel. Des. Fernando Flores 

Cabral Júnior; Julg. 16/12/2009; DJERS 07/01/2010; Pág. 2010) 

 

660. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA ULTRA PETITA. DECOTE DA PARTE 

EXCESSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PLANO VERÃO. 

DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. Na qualidade de depositário dos valores mantidos 

pelos correntistas, o banco apelante é parte legítima para figurar no pólo passivo das ações de 

cobrança de expurgos inflacionários. O ajuizamento de ação coletiva não impede o consumidor 

de propor ação visando à defesa de direitos individuais, pelo disposto no artigo 104 do Código 

de Defesa do Consumidor. Sendo a sentença ultra petita, compete ao tribunal decotar a parte 

que extrapolou os limites dos pedidos da parte autora, tendo em vista que a exclusão da parte 

excessiva tem o condão de trazer a decisão para os limites da lide. A prescrição das ações de 

cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança é vintenária, diante da 

existência de direito pessoal, pois a incidência da correção monetária e de juros remuneratórios 

integra o próprio crédito do poupador, perdendo a sua natureza de prestação acessória. 

Inaplicável o prazo prescricional do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

pagamento a menor da correção monetária na vigência dos planos econômicos não se 

enquadra na hipótese de dano causado por fato de serviço, mas configuram caso de ilícito civil. 

Os contratos de caderneta de poupança devem observar o pactuado entre as partes, bem como 

a legislação vigente à época, não podendo sofrer modificação em virtude de atos normativos 

promulgados posteriormente. Os índices de correção monetária, aplicados sobre a caderneta de 

poupança, devem seguir a orientação prevista na Lei vigente no momento de sua contratação. 

Preliminares e prejudicial rejeitadas; de ofício, preliminar de sentença ultra petita acolhida e 

recurso não provido. (TJMG; APCV 1.0024.08.306140-8/0011; Belo Horizonte; Décima Câmara 

Cível; Relª Desª Electra Benevides; Julg. 10/11/2009; DJEMG 15/12/2009) 

 

661. POUPANÇA. PLANO VERÃO. PLANO COLLOR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. Cerceamento de defesa pelo 

julgamento antecipado da lide. Inocorrência. Não sendo possível atribuir à união a 

responsabilidade pelos prejuízos eventualmente decorrentes do cumprimento das disposições 

legais e regulamentares de intervenção na atividade bancária, não há que se falar em 

competência da justiça federal. a instituição financeira que recebe os depósitos tem 

legitimidade passiva para figurar na ação promovida pelos depositantes- poupadores a fim de 

buscar eventual diferença no saldo de suas contas, apurada em razão da legislação que 

implantou o plano verão. Contudo, não figura como parte legítima com relação aos expurgos 

referentes aos meses de maio e junho de 1990, por não poder responder quanto à correção de 

valores confiscados e bloqueados pelo Banco Central ou para este transferidos (Plano Collor). O 

prazo prescricional das demandas cujo escopo é a aplicação de índice de correção monetária 

expurgado do plano governamental de 1989 é vintenário. A propositura de ação civil pública 

pelo idec não inviabiliza o ajuizamento de pretensão individual, tampouco induz litispendência, 

conforme inteligência dos arts. 81 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Compete à parte 

instruir a sua resposta com todos os documentos destinados a provar-lhe as alegações (CPC, 

art. 396), não podendo alegar o cerceamento de sua defesa pelo julgamento antecipado da lide 

se não realizou as provas no momento adequado. Não demandando o caso a produção de 

prova em audiência, deve o juiz conhecer diretamente do pedido, proferindo sentença, 



consoante determina o art. 330, inc. I, do mesmo código, o que afasta, por consequência, a fase 

do debate oral ou apresentação dos memoriais. Consoante já pacificado na jurisprudência 

pátria, a atualização dos saldos das cadernetas de poupança iniciadas e renovadas até 15 de 

janeiro de 1989 deve se dar pelo índice de 42,72%. (TJRO; APL 101.014.2007.007109-2; Rel. Des. 

Kiyochi Mori; DJERO 17/06/2009; Pág. 47) 

 

662. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Direito tributário e processual civil. Ação declaratória c/c repetição 

de indébito. Suspensão do feito em face da tramitação de ação coletiva. Faculdade do autor. 

Art. 104 do CDC. Não ocorrência da litispendência. Decisão interlocutória mantida. Agravo de 

instrumento com seguimento negado, por manifesta improcedência. (TJRS; AI 70033241910; 

Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 18/11/2009; 

DJERS 30/11/2009) 

 

 

TÍTULO IV  

Do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

Art. 105. Integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. 

Julgados 

663. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 39, INCISO IX, DA LEI N. 8.078/1990 E ARTIGO 

12, INCISO III, DO DECRETO FEDERAL N. 2.181/1997. PRODUTO CONTRATADO PAGO E NÃO 

ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DADO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE 

DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PARÂMETROS DA 

PENALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA. Consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do 

Consumidor e artigos 5º caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, o PROCON Municipal, no 

âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de 

consumo, bem como aplicar penalidade administrativa. A Certidão de Dívida Ativa goza de 

presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca. Uma vez 

atendido o limite previsto em Lei (artigo 28 do Decreto n. 2181/1997 c/c artigo 57, parágrafo 

único da Lei n. 8078/1990), o estabelecimento de parâmetros para a aplicação de multa por 

infração às Leis consumeristas configura-se mérito administrativo. (TJMG; APCV 

1.0701.08.233288-6/0011; Uberaba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 

24/11/2009; DJEMG 15/12/2009) 

 

664. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ENGANOSA. MULTA APLICADA POR PROCON 

A SEGURADORA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, POIS A PENA SOMENTE PODERIA SER 

APLICADA PELA SUSEP. NÃO-OCORRÊNCIA. SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

SNDC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CONCORRÊNCIA POR QUALQUER ÓRGÃO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PÚBLICO OU PRIVADO, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU 

DISTRITAL. 1. A tese da recorrente é a de que o Procon não teria atribuição para a aplicação de 

sanções administrativas às seguradoras privadas, pois, com base no Decreto n. 73/66, somente 

à Susep caberia a normatização e fiscalização das operações de capitalização. Assim, a multa 

discutida no caso dos autos implicaria verdadeiro bis in idem e enriquecimento sem causa dos 



Estados, uma vez que a Susep é autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda; enquanto que o 

Procon, às Secretarias de Justiça Estaduais. 2. Não se há falar em bis in idem ou enriquecimento 

sem causa do Estado porque à Susep cabe apenas a fiscalização e normatização das operações 

de capitalização pura e simples, nos termos do Decreto n. 73/66. Quando qualquer prestação de 

serviço ou colocação de produto no mercado envolver relação de consumo, exsurge, em prol da 

Política Nacional das Relações de Consumo estatuída nos arts. 4º e 5º do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8.078/90), o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC que, nos 

termos do art. 105 do Código de Defesa do Consumidor é integrado por órgãos federais, 

estaduais, municipais e do Distrito Federal, além das entidades privadas que têm por objeto a 

defesa do consumidor. Recurso ordinário improvido. (STJ; RMS 23.798; Proc. 2007/0059347-6; 

BA; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 04/09/2008; DJE 01/10/2008) 

 

665. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA CONDENATÓRIA, PARA A INSTALAÇÃO IMEDIATA DE 

TERMINAIS TELEFÔNICOS. ARTIGO 81 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE 

DO PROCON/PR, PARA CELEBRAR TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE PRAZO, EM 

DEFESA DOS INTERESSES DOS CONSUMIDORES, DE ACORDO COM O ARTIGO 105 DO CDC E 

ARTIGO 5º DA LEI Nº 7347/85. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL. FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.Apelação improvida (TJPR; ApCiv. 0085712-9; Ac. 

18714; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Darcy Nasser de Melo; DJPR 05/02/2001) 

Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de 

Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de 

coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: 

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção ao 

consumidor; 

II - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou sugestões apresentadas 

por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado; 

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias; 

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de 

comunicação; 

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito policial para a apreciação de delito 

contra os consumidores, nos termos da legislação vigente; 

VI - representar ao Ministério Público competente para fins de adoção de medidas 

processuais no âmbito de suas atribuições; 

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa 

que violarem os interesses difusos, coletivos, ou individuais dos consumidores; 

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e 

Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e 

segurança de bens e serviços; 



IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a formação 

de entidades de defesa do consumidor pela população e pelos órgãos públicos estaduais e 

municipais; 

X - (Vetado). 

XI - (Vetado). 

XII - (Vetado) 

XIII - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades. 

Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, o Departamento Nacional de Defesa 

do Consumidor poderá solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização 

técnico-científica. 

Julgados 

666. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 39, INCISO IX, DA LEI N. 8.078/1990 E ARTIGO 

12, INCISO III, DO DECRETO FEDERAL N. 2.181/1997. PRODUTO CONTRATADO PAGO E NÃO 

ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DADO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE 

DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PARÂMETROS DA 

PENALIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA 

SENTENÇA. Consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do 

Consumidor e artigos 5º caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, o PROCON Municipal, no 

âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das relações de 

consumo, bem como aplicar penalidade administrativa. A Certidão de Dívida Ativa goza de 

presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por prova inequívoca. Uma vez 

atendido o limite previsto em Lei (artigo 28 do Decreto n. 2181/1997 c/c artigo 57, parágrafo 

único da Lei n. 8078/1990), o estabelecimento de parâmetros para a aplicação de multa por 

infração às Leis consumeristas configura-se mérito administrativo. (TJMG; APCV 

1.0701.08.233288-6/0011; Uberaba; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 

24/11/2009; DJEMG 15/12/2009) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0701.08.233288-6/001(1); Uberaba; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 24/11/2009; DJEMG 15/12/2009). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO 

ADMINISTRATIVA. MULTA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTIGO 39, INCISO 

IX, DA LEI N. 8.078/1990 e ARTIGO 12, INCISO III, DO DECRETO FEDERAL N. 2.181/1997. 

PRODUTO CONTRATADO PAGO E NÃO ENTREGUE. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO 

VALOR DADO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA. 

PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. PARÂMETROS DA PENALIDADE. MÉRITO 

ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 

Consoante interpretação dos artigos 105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do 

Consumidor e artigos 5º caput e 18, I, do Decreto n. 2181/1997, o PROCON Municipal, 

no âmbito de sua competência, tem atribuição para apurar infrações à legislação das 

relações de consumo, bem como aplicar penalidade administrativa. A Certidão de 

Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser ilidida por 

prova inequívoca. Uma vez atendido o limite previsto em lei (artigo 28 do Decreto n. 



2181/1997 c/c artigo 57, parágrafo único da Lei n. 8078/1990), o estabelecimento de 

parâmetros para a aplicação de multa por infração às leis consumeristas configura-se 

mérito administrativo. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0701.08.233288-6/001 - COMARCA DE 

UBERABA - APELANTE(S): MADEPORT IND COM LTDA - APELADO(A)(S): MUNICÍPIO 

UBERABA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO FREIRE. ACÓRDÃO: Vistos etc., 

acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos 

e das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM NEGAR PROVIMENTO. Belo 

Horizonte, 24 de novembro de 2009. DES. ARMANDO FREIRE – Relator - NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS O SR. DES. ARMANDO FREIRE: VOTO: Cuidam os autos de apelação 

interposta por MADEPORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME contra sentença que 

rejeitou os embargos de devedor opostos à execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE UBERABA. A empresa Apelante, em suas razões de fl. 50/55, salienta, em síntese: a) 

por não efetuar a entrega de uma porta de madeira e não restituir a quantia de R$ 

280,00 (duzentos e oitenta reais) antecipada pela consumidora, sofreu multa aplicada 

pelo PROCON Municipal no valor de R$9.000,00 (nove mil reais); b) tal multa foi 

reduzida para o valor de R$6.000,00 (seis mil reais) pela atenuante prevista no artigo 

44, do Decreto Municipal n. 2.575/2007, consoante decisão administrativa; c) a multa 

se fundamenta no Decreto Municipal n. 2.416/2006, no artigo 40, do Decreto 

Municipal n. 2.575/2007 e no artigo 56 do CDC; d) os fatos ocorridos não se encaixam 

nos dispositivos citados na CDA executada; e) não cometeu qualquer das práticas 

abusivas previstas no artigo 39, IX, do CDC; f) admitiu o descumprimento da prestação 

de serviço, por motivo justificado, não se aplicando o disposto no artigo 12, III, do 

decreto n. 2.181/1997; g) não agiu com dolo ou má-fé; h) a multa aplicada é 

desproporcional; i) sua condição de microempresa deveria ter sido considerada para a 

fixação e dosagem da multa administrativa. Pede, ao final pela exoneração da multa 

aplicada, bem como pela isenção do pagamento da verba honorária e custas 

remanescentes. Subsidiariamente, pugna pela redução da multa administrativa ao 

patamar mínimo previsto no Decreto Municipal n. 2.416/2007. A apelação foi recebida 

no duplo efeito a fl. 78. O MUNICÍPIO DE UBERABA, em contrarrazões de fl. 80/83, 

pugnou pela manutenção da sentença. Os autos subiram a este E. Tribunal de Justiça. 

Assim relatado, conheço da apelação aviada, posto que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Pelo que se depreende dos autos, MADEPORT INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA - ME apresentou embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município 

de Uberaba para a cobrança de dívida não-tributária constante da CDA de fl. 06 

(apenso). Afirmou a empresa embargante que a inscrição na dívida ativa não respeitou 

o disposto no artigo 28, do Decreto federal n. 2.181/97, posto que sua condição 

econômica é "deplorável". Salientou que a multa deve ter cunho pedagógico, não 

podendo ser excessiva a ponto de inviabilizar a atividade da empresa infratora. Aduziu 

que não houve nenhum dano que acarretasse risco à vida da consumidora. Asseverou 

que devem ser obedecidos os princípios da legalidade, proporcionalidade e moralidade. 

O Município de Uberaba, em impugnação de fl. 20/23, alegou que eficácia e presunção 

de certeza e liquidez da CDA executada. Aduziu que a embargante teve diversas 

oportunidades para quitar o débito fiscal com benefícios, bem como para cumprir com 

sua obrigação perante a consumidora. Ressaltou que autoriza o pagamento parcelado. 

Sustentou a licitude do processo administrativo, esclarecendo que a embargante "em 

momento algum demonstrou interesse em sanar o impasse". Juntou cópia do PTA n. 

27340/2007 às fl. 24/42. O douto Juiz de primeiro grau, em sentença de fl. 47/48, 

considerou que a embargante não negou a prática da infração, bem como diante dos 

documentos juntados, pode-se auferir que não houve o adimplemento da obrigação 



perante a consumidora. Acrescentou que a despeito do pequeno valor contratado, 

realmente houve a prática de infração que denota grave violação do direito do 

consumidor. Sopesou que não foi demonstrada a alegada situação financeira 

deplorável da embargante. Concluiu pela improcedência da pretensão da empresa 

embargante. Analisando detidamente os autos, com vênia, tenho que a r. sentença 

não merece reforma. Não restam dúvidas de que, consoante interpretação dos artigos 

105, e 106, VIII e IX, do Código de Defesa do Consumidor e artigos 5º, caput e 18, I, do 

Decreto n. 2181/1997, o PROCON Municipal, no âmbito de sua competência, tem 

atribuição para apurar infrações à legislação das relações de consumo, bem como 

aplicar penalidade administrativa Transcrevo as mencionadas disposições para maior 

elucidação: "Código de Defesa do Consumidor Art. 105. Integram o Sistema Nacional 

de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor. Art. 106. O 

Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito 

Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação 

da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: (...) VIII - 

solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estados, do Distrito Federal e 

Municípios, bem como auxiliar a fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e 

segurança de bens e serviços; IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e 

outros programas especiais, a formação de entidades de defesa do consumidor pela 

população e pelos órgãos públicos estaduais e municipais; (...)". "Decreto n. 2.181/97 

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e 

municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito 

de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este 

Decreto e à legislação das relações de consumo. (...) Art. 18. A inobservância das 

normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do 

consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes 

penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de 

forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das 

de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: I - multa; (...)". Desse 

modo o Município de Uberaba exerceu regularmente sua competência administrativa 

para a fiscalização e controle do fornecimento de bens e serviços, no interesse da 

preservação da vida, saúde, segurança, informação e bem estar do consumidor, 

inclusive, mediante a aplicação e cobrança de multas. Vislumbrando a documentação 

juntada, concluo que não houve qualquer irregularidade formal no procedimento 

administrativo, sendo certo que nem mesmo a empresa embargante apontou qualquer 

inconformismo nesse sentido, sendo lhe respeitado o direito de ampla defesa e 

contraditório. Especificamente quanto ao título executado e seus limites, não se pode 

descuidar de que a Certidão de Dívida Ativa é título executivo extrajudicial que goza de 

presunção de certeza e liquidez ilididas apenas por prova inequívoca a cargo do sujeito 

passivo ou de terceiro a que aproveite, nos termos do artigo 204 e parágrafo único o 

CTN. Todavia, in casu, não houve demonstração acerca de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade na multa contestada, razão pela qual não procedem as 

irresignações da empresa embargante. Resta incontroverso que a embargante 

contratou com a consumidora descrita no Cadastro de Ocorrência de fl. 25 (cópia) a 

entrega de uma porta recebendo para tanto o valor correspondente a 50% (cinquenta 

por cento) do valor do produto, porém, até a prolação da sentença, não há qualquer 

demonstração do cumprimento da referida obrigação contratual, nem mesmo a 

devolução do valor recebido. Apesar de a empresa embargante argumentar, nas 

razões de apelação, que o descumprimento da prestação do serviço teria se dado por 



motivo justificado, tal fato não se encontra minimamente demonstrado nos autos, não 

se desincumbindo do ônus previsto no artigo 333, I, do CPC. De todo modo, ainda que 

não exista, realmente, qualquer demonstração da situação financeira precária que a 

embargante sustenta estar enfrentando, entendo que dificuldades financeiras não 

podem servir com "motivo justificado" para a lesão ao consumidor verificada, de modo 

a amenizar a gravidade da infração, mormente tendo em vista que os documentos 

mostram que a empresa, em momento algum se empenhou em justificar sua conduta 

ou amenizar o prejuízo causado. Renovando vênia, não vejo como declarar a nulidade 

de todo o débito, desconstituindo a CDA executada, sob o fundamento de que o valor 

exigido é elevado e aleatório. Não discordo que a multa tem o condão de punir o 

infrator, mas não o de enriquecer o beneficiário, porém, o administrador está adstrito 

ao princípio da legalidade e, em algumas hipóteses, tem a discricionariedade de decidir 

dentro dos limites expressamente previstos em lei. Uma vez atendido o limite previsto 

em lei (artigo 28 do Decreto n. 2181/1997 c/c artigos 56 e 57, parágrafo único da Lei n. 

8078/1990), o estabelecimento de parâmetros para a aplicação de multa por infração 

às leis consumeristas configura-se mérito administrativo, não cabendo ao Judiciário 

intervir nessa seara. De todo modo, também houve a observância dos critérios do 

Decreto Municipal n. 2.575/2007, não havendo falar que a infração confessada é de 

natureza média ou moderada, sendo adequada seu enquadramento no grupo das 

infrações de natureza grave. Enfim, o fato de a embargante trata-se de microempresa 

certamente foi considerado para a aplicação da pena de multa, posto que esta restou 

adstrita a valor bem abaixo do máximo previsto no Código de Defesa do Consumidor e 

no Decreto Municipal, descabendo ao Judiciário tecer juízo de valor acerca do 

montante arbitrado. Vislumbrada a regularidade na fiscalização e autuação, bem 

como no procedimento administrativo e aplicação da multa, não há se falar em 

desconstituição do título executivo. É o que se colhe do seguinte aresto: "DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA 

ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - VIOLAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NÃO OCORRÊNCIA - VIOLAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - MATÉRIA ESTRANHA À INICIAL - PRINCÍPIO DO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO APRECIAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA 

DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO USUÁRIO - NÃO 

DEMONSTRAÇÃO. Não há como falar em violação do direito à ampla defesa e ao 

contraditório, pois restou perfeito, sob a ótica da regularidade formal, o procedimento 

administrativo que apurou a irregularidade e imputou o débito à apelante. Não deve 

ser apreciada a parte da apelação que contém questões estranhas à inicial, sob pena 

de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Mostra-se legítima a penalidade 

administrativa imposta pelo órgão de defesa do consumidor à apelante, pois, restaram 

demonstrado o atraso na prestação do serviço e a necessidade do mesmo pelo 

usuário". (Apelação Cível n. 1.0525.05.064431-5/001 - Comarca de Pouso Alegre - 4ª 

Câmara Cível do TJMG - Relator: DES. MOREIRA DINIZ - Data do Julgamento: 

12/04/2007). Ilustrativamente, transcrevo também a seguinte ementa emanada do Eg. 

TJSP: "PROCON - Multa imposta ao Pão de Açúcar por violar o art. 31 do CDC, ao 

cobrar preço maior que o anunciado nas prateleiras e etiquetas e bem assim por 

anunciar a venda de produtos em promoção por preço superior ai unitário. Atos 

administrativos que gozam da presunção de legitimidade. Infrator que teria, então, de 

comprovar a não-ocorrência das infrações. Inversão do ônus da prova. Portaria que 

definiu os critérios de dosagem do valor da multa que não padece de qualquer 

nulidade. Multa arbitrada dentro dos parâmetros indicados no art. 57 do CDC. Ação 

declaratória de nulidade improcedente. Recurso desprovido". (TJSP - AC 424.652.5/5-



00 - 10ª CDPúb. - Rel. Des. Urbano Ruiz - J. 21.11.2005). Por todo o exposto, NEGO 

PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os 

embargos à execução. Custas recursais pela apelante. É o meu voto. Votaram de 

acordo com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO 

ANDRADE. SÚMULA : NEGARAM PROVIMENTO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.08.233288-6/001 

 

667. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS. 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

Ajuizada a ação antes do implemento do lapso prescricional, não se consuma a prescrição, 

ainda que a citação tenha se efetivado depois de transcorrido o referido marco temporal, pois 

que a citação válida retroage à data da propositura da ação. Exegese do § 1º do art. 219 do 

CPC. A demora na concretização do ato citatório não pode prejudicar o sujeito que ajuizou a 

ação antes de transcorrido o prazo prescricional. Súmula nº 106 do STJ. APLICAÇÃO DO Código 

de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação jurídica mantida entre instituição financeira e 

cliente, em que este se utiliza dos serviços prestados como destinatário final, plenamente 

aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º do CDC). JUROS 

REMUNERATÓRIOS. A jurisprudência majoritária em todas as instâncias, inclusive nesta Corte, 

tem se manifestado pela ausência - como regra geral - de qualquer fundamento constitucional 

(§3º do art. 192, primeiro derrogado pela ADIN -4-7 - DF e depois suprimido pela Emenda 

Constitucional n.º 40) ou infraconstitucional (inaplicabilidade do Decreto nº 22.626/33 às 

instituições financeiras regidas pela Lei nº 4.595/64) para a limitação dos juros remuneratórios 

ao patamar de 12% ao ano. Mantidos os juros remuneratórios contratados. CAPITALIZAÇÃO 

DOS JUROS. A legislação vigente e a jurisprudência dominante permitem a capitalização apenas 

em periodicidade anual, salvo legislação específica, que não é o caso em tela. A capitalização na 

forma disposta no art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, não se 

aplica às operações financeiras comuns, nas quais se enquadram os contratos bancários e de 

administração de cartão de crédito, tendo em vista que a jurisprudência do Egrégio STJ fixou 

entendimento que o referido dispositivo legal destinou-se, tão-somente, a fixar regras sobre 

administração dos recursos do Tesouro Nacional. Vedada é, portanto, a capitalização diária ou 

mensal dos juros. IOF E TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC). COBRANÇA. POSSIBILIDADE. 

Tratando-se de tributo com previsão legal de incidência na espécie, bem como não comprovado 

eventual erro no seu cálculo ou abusividade ou onerosidade excessivas, possível a cobrança, 

bem como admissível a contratação da Taxa de Abertura de Crédito (TAC), a fim de remunerar 

os serviços prestados pelo banco. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. Ante a modificação da 

sentença, pertinente a redistribuição dos ônus sucumbenciais de acordo com o decaimento de 

cada parte, facultada a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do entendimento 

uniforme desta Câmara e da Súmula n.º 306 do STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME. (TJRS; AC 70029676855; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Pedro 

Celso Dal Prá; Julg. 25/06/2009; DOERS 10/07/2009; Pág. 119) 

 

668. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Possível o julgamento de plano pelo 

relator quando a matéria decidida encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Corte e 

do Egrégio STJ. Observância dos requisitos do 557 do CPC. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO - Não havendo pedido, nas razões ou contra-razões de apelação, para 

apreciação do agravo retido interposto nos autos, inviável o seu conhecimento por ausência de 

preenchimento de requisito de admissibilidade. Observância à regra do § 1º do art. 523 do CPC. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPRODUÇÃO IPSISVERBIS DO TEOR DA 

IMPUGNAÇÃO. DESATENDIMENTO AO INCISO II DO ART. 514 DO CPC. INVIABILIDADE. NÃO 



CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - A parte do recurso que se cinge a transcrever 

ipsisverbis o teor da contestação (impugnação aos embargos) não propicia o seu conhecimento, 

mormente quando, como no caso, desprovido de qualquer fundamento de fato ou direito que 

ataque diretamente à argumentação da sentença recorrida. Desatendida a previsão inserta no 

inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil é de não se conhecer do recurso nesta parte. 

PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AVALISTA. CITAÇÃO. MOROSIDADE. Súmula nº 106 DO STJ. - O prazo 

prescricional do título cambial corre separadamente em relação ao emitente e seus garantes, 

não influindo em relação a estes as causas de suspensão ou interrupção ocorrentes quanto 

aquele. Todavia, no caso concreto, não obstante a citação do avalista ter ocorrido após o 

transcurso do triênio legal, não se reconhece a prescrição, pois este lapso de tempo ocorreu em 

razão da morosidade da máquina judiciária e não por desídia do credor. Inteligência da Súmula 

nº 106 do STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Tratando-se de relação 

jurídica mantida entre instituição financeira e cliente, que utiliza os serviços prestados como 

destinatário final, plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º 

do CDC). ENCARGOS REMUNERATÓRIOS - Tendo a sentença mantido os encargos 

remuneratórios para o período de normalidade de acordo com o pactuado, que, por sua vez, 

obedece aos ditames do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, não há falar em equívoco na 

fixação dos critérios ou extrapolação aos limites da lide. CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção 

monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, na medida que se trata de simples 

recomposição do poder aquisitivo da moeda. Sua incidência se dá por conclusão lógica, a fim 

evitar o enriquecimento indevido do devedor em detrimento do credor. Logo, a recomposição 

da dívida com correção monetária, ainda que não esteja expressamente pactuada, não 

caracteriza um plus, eis que apenas visa atualizar o que é devido pelo executado, em forma 

atualizada. Precedentes no Egrégio STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 5º DO Decreto-Lei 

nº 167/67 - Consoante jurisprudência uníssona e pacífica do STJ é vedada a cobrança de 

comissão de permanência nas notas e cédulas de crédito rurais, industriais ou comerciais, na 

medida em que a legislação específica dispõe de forma expressa que somente se lhes aplicam 

juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Logo, vedada a comissão de permanência na 

espécie. MULTA POR INADIMPLÊNCIA. TÍTULO FIRMADO DEPOIS DA VIGÊNCIA DA Lei n.º 

9.298/96 (01-08-1996) - Tendo sido firmado o título depois da vigência da Lei n.º 9.298/96, 

possível e viável a redução da multa por inadimplência ao percentual de 2%, posto que 

amparada no referido dispositivo legal. Precedentes uníssonos nesta Corte e na Superior 

Instância. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, ANTE A SUA MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA. (TJRS; AC 70009853169; Arroio Grande; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. 

Des. Pedro Celso Dal Prá; Julg. 22/11/2004) 

 

669. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL 

PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. Possível o julgamento de plano pelo 

relator quando a matéria decidida encontra respaldo na jurisprudência dominante desta Corte e 

do Egrégio STJ. Observância dos requisitos do 557 do CPC. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO - Não havendo pedido, nas razões ou contra-razões de apelação, para 

apreciação do agravo retido interposto nos autos, inviável o seu conhecimento por ausência de 

preenchimento de requisito de admissibilidade. Observância à regra do § 1º do art. 523 do CPC. 

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REPRODUÇÃO IPSISVERBIS DO TEOR DA 

IMPUGNAÇÃO. DESATENDIMENTO AO INCISO II DO ART. 514 DO CPC. INVIABILIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - A parte do recurso que se cinge a transcrever 

ipsisverbis o teor da contestação (impugnação aos embargos) não propicia o seu conhecimento, 

mormente quando, como no caso, desprovido de qualquer fundamento de fato ou direito que 

ataque diretamente à argumentação da sentença recorrida. Desatendida a previsão inserta no 

inciso II do art. 514 do Código de Processo Civil é de não se conhecer do recurso nesta parte. 



PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AVALISTA. CITAÇÃO. MOROSIDADE. Súmula nº 106 DO STJ. - O prazo 

prescricional do título cambial corre separadamente em relação ao emitente e seus garantes, 

não influindo em relação a estes as causas de suspensão ou interrupção ocorrentes quanto 

aquele. Todavia, no caso concreto, não obstante a citação do avalista ter ocorrido após o 

transcurso do triênio legal, não se reconhece a prescrição, pois este lapso ocorreu em razão da 

morosidade da máquina judiciária e não por desídia do credor. Inteligência da Súmula nº 106 

do STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Tratando-se de relação jurídica 

mantida entre instituição financeira e cliente, que utiliza os serviços prestados como 

destinatário final, plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 2º 

do CDC). ENCARGOS REMUNERATÓRIOS - Tendo a sentença mantido os encargos 

remuneratórios para o período de normalidade de acordo com o pactuado, que, por sua vez, 

obedece aos ditames do Decreto nº 22.626, de 7 de abril de 1933, não há falar em equívoco na 

fixação dos critérios ou extrapolação aos limites da lide. CORREÇÃO MONETÁRIA - A correção 

monetária não constitui parcela que se agrega ao principal, na medida que se trata de simples 

recomposição do valor e de seu poder aquisitivo. Sua incidência se dá por conclusão lógica, a 

fim evitar o enriquecimento indevido do devedor em detrimento do credor. Logo, a 

recomposição da dívida com correção monetária, ainda que não esteja expressamente 

pactuada, não caracteriza um plus, mas apenas visa atualizar o que é devido pelo executado, 

em forma atualizada. Precedentes no Egrégio STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ART. 5º DO 

Decreto-Lei nº 167/67 - Consoante jurisprudência uníssona e pacífica do STJ é vedada a 

cobrança de comissão de permanência nas notas e cédulas de crédito rurais, industriais ou 

comerciais, na medida em que a legislação específica dispõe de forma expressa que somente se 

lhes aplicam juros remuneratórios, juros moratórios e multa. Logo, vedada a comissão de 

permanência na espécie. MULTA POR INADIMPLÊNCIA. TÍTULO FIRMADO DEPOIS DA VIGÊNCIA 

DA Lei n.º 9.298/96 (01-08-1996) - Tendo sido firmado o título depois da vigência da Lei n.º 

9.298/96, possível e viável a redução da multa por inadimplência ao percentual de 2%, posto 

que amparada no referido dispositivo legal. Precedentes uníssonos nesta Corte e na Superior 

Instância. NEGADO SEGUIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, ANTE A SUA MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA. (TJRS; AC 70009853219; Arroio Grande; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. 

Des. Pedro Celso Dal Prá; Julg. 22/11/2004) 

 

TÍTULO V  

Da Convenção Coletiva de Consumo 

Art. 107. As entidades civis de consumidores e as associações de fornecedores ou sindicatos 

de categoria econômica podem regular, por convenção escrita, relações de consumo que 

tenham por objeto estabelecer condições relativas ao preço, à qualidade, à quantidade, à 

garantia e características de produtos e serviços, bem como à reclamação e composição do 

conflito de consumo. 

§ 1° A convenção tornar-se-á obrigatória a partir do registro do instrumento no cartório de 

títulos e documentos. 

§ 2° A convenção somente obrigará os filiados às entidades signatárias. 

§ 3° Não se exime de cumprir a convenção o fornecedor que se desligar da entidade em data 

posterior ao registro do instrumento. 



Julgados 

670. PROCESSUAL CIVIL. ART. 107 DA LEI Nº 8.078/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA Nº 211/STJ. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. Não há 

como esta Corte analisar tese que não foi discutida pelo Tribunal de origem. Incidência da 

Súmula nº 211/STJ. 2. É inadmissível o Recurso Especial que apresenta fundamentação 

deficiente da tese jurídica apresentada (Súmula nº 284/STF). 3. Recurso Especial não conhecido. 

(STJ; REsp 894.417; Proc. 2006/0227158-6; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Eliana Calmon Alves; 

Julg. 05/08/2008; DJE 01/09/2008) 

Art. 108. (Vetado). 

TÍTULO VI  

Disposições Finais 

Art. 109. (Vetado). 

Art. 110. Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo". 

Julgados 

671. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REPRESENTAÇÃO SINDICAL. Recurso de 

revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula nº 296 desta corte, 

bem como por inexistirem as apontadas violações dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 7º, 

inciso XXVI, 8º, inciso III, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; 513, alínea "a", e 832 da CLT; 

6º, 131, 458, inciso II, e 535 do CPC; 81, inciso III, 95 e 110 da Lei nº 8.078/90 (CDC), 1º, inciso 

IV, e 21 da Lei nº 7.347/85. Agravo de instrumento desprovido. (TST; AIRR 1899/2004-043-02-

40.1; Segunda Turma; Rel. Min. Vantuil Abdala; DEJT 14/08/2009; Pág. 917) 

 

672. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. Prejudicada a primeira uma vez já livremente distribuído o 

feito. Inexistência de prevenção temática. Demandas calcadas em elementos de fato e partes 

diferentes inviabiliza redistribuição. Pedido indeferido. AÇÃO CIVIL PUBLICA Descabida a 

extinção por inadequação da via eleita, na medida em que se legitima o Ministério Público à 

ação civil pública, mesmo quanto a fatos anteriores à Lei nº 8.429/92, em defesa do erário (art. 

129, III da CF/88^ art. 1º, IV da Lei nº 7.347/85, acrescido pelo art. 110 do CDC, de 11.09.90 e 

Súmula STJ nº 329). Inicial, além do mais, preenche os requisitos legais (arí. 295 do CPC). 

Descabido, desde já, exame do mérito (art. 515, § 3º do CPC) em face das peculiaridades do 

feito. Retorno para prosseguimento e providências. Recursos providos, com determinação. 

(TJSP; APL-Rev 441.037.5/3; Ac. 4136366; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Público; Rel. Des. 

Evaristo dos Santos; Julg. 05/10/2009; DJESP 11/11/2009) 

 

673. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚPLICA. PROTEÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. CUMULAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO.I - Ainda que não lhes seja atribuído 

efeito infringente, os embargos declaratórios merecem acolhida quando a decisão hostilizada 

deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde do feito. II - O mecanismo de 

transposição previsto nos arts. 110 e 117 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

incorporou às hipóteses de cabimento da ação civil pública a proteção de interesses individuais 

homogêneos. III – Por possuírem naturezas jurídicas distintas, a multa prevista no art. 11 da Lei 



nº 7.357/89 pode ser cumulada à indenização dos danos causados à coletividade, sem afronta 

ao art. 3º do mesmo diploma legal. (TRT 12ª R.; ED-AT-RES 00902-2005-000-12-00-3; Ac. 

3149/2006; Seção de Dissídios Individuais; Relª Desª Ligia Maria Teixeira Gouvêa; Julg. 

09/03/2007; DOESC 21/03/2007) 

 

674. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO LICITATÓRIO. AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LEI Nº 8.429 DE 02/06/92. 1. O 

Ministério Público é parte legítima para a propositura da presente ação, nos termos do art. 127 

e 129, III, da Constituição Federal; art. 25, inc. I, b, da Lei nº 8.625/93 e do art. 1º, inc. IV e art. 

5º da Lei da ação civil pública acrescentado pelo art. 110 do Código de Defesa do Consumidor. 

2. Concessão da tutela antecipada para determinar a quebra do sigilo bancário e fiscal e 

indisponibilidade de bens móveis e imóveis. Suposta suspeita da prática de atos de improbidade 

administrativa em processos licitatórios para aquisição de equipamentos hospitalares. Ausência 

de juízo ou de plausibilidade quanto ao direito e probabilidade quanto aos fatos alegados. 

Recurso provido. (TJPR; Ag Instr 0098748-4; Ac. 20196; Alto Piquiri; Quarta Câmara Cível; Rel. 

Juiz Conv. Eugênio Achille Grandinetti; DJPR 15/04/2002) 

 

Art. 111. O inciso II do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 

redação: 

"II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo". 

Julgados 

675. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDÍCIO DE FRAUDE ("DEGRAU DE CONSUMO"). 

Cálculo da diferença de consumo que não é claro e desrespeita o dever de informação previsto 

no art. 6o, 111/ do CDC, além de não observar os princípios de imparcialidade, contraditório e 

ampla defesa. Sentença de procedência mantida. Honorários de advogado. Redução. Apelo 

parcialmente provido. (TJSP; APL 992.06.048339-2; Ac. 4303089; São José do Rio Preto; 

Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pereira Calças; Julg. 03/02/2010; DJESP 

26/02/2010) 

 

676. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO JAZIGO 

DEVIDAMENTE QUITADO PELO CONSUMIDOR. DIREITO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAJ^PAGSS'. 

Incidência do parágrafo único^do art, 1092 do CC/16 (legislação^aplicável à espécie) e art. 35, 

111/ da Lei nº 8078/90. Sentença de pjfcogedêneíã^emy parte. Recurso improvido. (TJSP; APL-

Rev 597.743.4/5; Ac. 3376350; São Paulo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Oscarlino 

Moeller; Julg. 03/12/2008; DJESP 07/01/2009) 

 

677. DECLARATORIA. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor ~ Cobrança abusiva e ilegal com base no tempo inicial de tarifação de 01 

(hum) minuto. Desconformidade com a Resolução da Anatel n.º 406 f de 5 de maio de 2005. 

Infringência ao art. 51, I e IV e art. º, 111 II ambos do Código de Defesa do Consumidor. Direito 

a repetição do indébito. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 7134896-0; Ac. 

2589489; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Graciella Salzman; 

Julg. 18/04/2008; DJESP 27/05/2008) 



Art. 112. O § 3° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte 

redação: 

"§ 3° Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 

Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa". 

Julgados 

678. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA A 

APREENSÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 112 DO CDC E SÚMULA Nº 33 DO STJ. Nos 

termos do artigo 112 do CPC, inadmissível a declaração de incompetência de ofício, salvo 

quando se tratar de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. (TJRS; CC 70031056039; Canoas; Décima Terceira Câmara Cível; 

Rel. Des. Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; Julg. 10/07/2009; DOERS 20/07/2009; Pág. 53) 

 

679. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS 

PAGAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA, CUIDANDO-SE DE COMPETÊNCIA 

RELATIVA, QUE DEVERIA TER SIDO ARGÜIDA POR INTERMÉDIO DE EXCEÇÃO. APLICAÇÃO DO 

DISPOSTO NO ARTIGO 112 DO CDC. COMPROMISSÃRIO COMPRADOR, MESMO INADIMPLENTE, 

PODE POSTULAR A RESCISÃO DA AVENÇA E A DEVOLUÇÃO DAQUILO QUE SOLVEU. ANUNCIADO 

N. 02, DESTA CÂMARA. RETENÇÃO, NA ESPÉCIE, AFASTADA. Falta de comprovação das 

despesas alegadas pelos réus; multa contratual devida apenas na hipótese de cobrança do 

débito. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO. (TJSP; APL-Rev 437.485.4/9; Ac. 4095347; São 

Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 29/09/2009; 

DJESP 10/12/2009) 

 

680. COMPETÊNCIA. ABSOLUTA. JUÍZO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, POR ENTENDER 

APLICÁVEIS AS NORMAS COGENTES DO CDC. ART. 112 PARÁGRAFO ÚNICO CPC. EXAME DO 

CASO EM PARTICULAR. Agravante que não pode, na relação jurídica subjacente, ser qualificada 

como fornecedora. Contrato que não se caracteriza como de adesão. Manifestação livre de 

vontade das partes. Negócio jurídico protegido pelas normas do CC. Foro de eleição que deve 

ser observado. Recurso provido. (TJSP; AI 596.755.4/2; Ac. 3383014; Amparo; Quarta Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Teixeira Leite; Julg. 27/11/2008; DJESP 17/12/2008) 

Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4°, 5° e 6° ao art. 5º. da Lei n.° 7.347, de 24 de julho 

de 1985: 

"§ 4.° O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz, quando haja 

manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela 

relevância do bem jurídico a ser protegido. 

§ 5.° Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União, do 

Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. (Vide 

Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ) 

§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 

ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial". (Vide Mensagem de veto) (Vide REsp 222582 /MG - STJ) 

Julgados 



681. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. TÍTULO INVÁLIDO. VETO IMPLÍCITO. INOCORRÊNCIA. 

AUSÊNCIA DA ESPÉCIE NO ORDENAMEMTO JURÍDICO PÁTRIO. TÍTULO EXIGÍVEL POR FORÇA DE 

LEI. Veto é a discordância manifesta pelo presidente da república em relação ao projeto de Lei 

aprovado pelo poder legislativo. Uma de suas características é a de ser expresso, pois sempre 

deve decorrer da manifestação de vontade do presidente já que, conforme o parágrafo 3º do 

artigo 66 da CR/88, em caso de silêncio a própria constituição determina a ocorrência de 

sanção. Diante da inexistência de veto implícito em nossa ordem jurídica, não há que se falar 

em aplicação deste instituto quanto ao artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, sendo 

pleno em sua vigência o parágrafo 6º, do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, constituindo-se o termo 

de ajustamento de conduta um título válido e eficaz, com força executiva atribuída por Lei, nos 

termos do artigo 585 do código de processo civil. (TJMG; APCV 1.0079.07.348567-8/0011; 

Contagem; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 25/03/2008; DJEMG 

29/04/2008) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; APCV 1.0079.07.348567-8/001(1); Contagem; Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Armando Freire; Julg. 25/03/2008; DJEMG 29/04/2008). 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - TÍTULO INVÁLIDO - VETO 

IMPLÍCITO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DA ESPÉCIE NO ORDENAMEMTO JURÍDICO 

PÁTRIO - TÍTULO EXIGÍVEL POR FORÇA DE LEI.Veto é a discordância manifesta pelo 

Presidente da República em relação ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. 

Uma de suas características é a de ser expresso, pois sempre deve decorrer da 

manifestação de vontade do Presidente já que, conforme o parágrafo 3º do artigo 66 

da CR/88, em caso de silêncio a própria Constituição determina a ocorrência de 

sanção.Diante da inexistência de veto implícito em nossa ordem jurídica, não há que se 

falar em aplicação deste instituto quanto ao artigo 113 do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo pleno em sua vigência o parágrafo 6º, do artigo 5º da Lei nº 

7.347/85, constituindo-se o Termo de Ajustamento de Conduta um título válido e 

eficaz, com força executiva atribuída por lei, nos termos do artigo 585 do Código de 

Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0079.07.348567-8/001 - COMARCA DE 

CONTAGEM - APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS - 

APELADO(A)(S): MARCELO JOSE DE PAULA - RELATOR: EXMO. SR. DES. ARMANDO 

FREIRE. ACÓRDÃO - Vistos etc., acorda, em Turma, a 1ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, incorporando neste o relatório de fls., na 

conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, à unanimidade de 

votos, EM DAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 25 de março de 2008. DES. ARMANDO 

FREIRE – Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS O SR. DES. ARMANDO FREIRE: VOTO - 

Cuidam os autos de recurso voluntário interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS contra a r. sentença que INDEFERIU A INICIAL DA 

EXECUÇÃO ajuizada em face de MARCELO JOSÉ DE PAULA. Considerou o douto 

Julgador singular, na decisão de fl. 38/39, que o título exeqüendo somente contém 

assinatura da Promotora de Justiça e do executado, sendo que nos termos do Código 

de Processo Civil, esse documento não é título executivo extrajudicial. Sopesou que o 

parágrafo 6º, do artigo 5º da Lei nº 7347/85, foi supostamente acrescentado pelo 

artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, tendo sido vetado pelo presidente da 

República. Concluiu que sem a expressa rejeição desse veto é de se concluir que o 

parágrafo não pode ser considerado em vigor, sendo mera irregularidade a 

manutenção de seus termos no mencionado artigo 113 do Código de Defesa do 

Consumidor. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS aforou apelação 



às fl. 40/49. Em síntese sustenta que: a) o STJ por duas vezes considerou que o termo 

de ajustamento de conduta constitui título executivo, nos termos do artigo 5º, § 6º, da 

Lei nº 7.347/85; b) por ocasião da sanção da Lei nº 8.078/90, o artigo 83, § 3º e 

parágrafo único do artigo 92 foram vetados pelo Presidente da República, sendo que 

em suas justificativas o Chefe do Poder Executivo externou sua intenção em vetar 

também o artigo 113 do CDC, que originou a alteração da Lei nº 7.347/85; c) o veto à 

referida norma não se materializou e não se pode falar em veto implícito, pois este 

instituto colide com o sistema legislativo atual. Ao final, pede pelo provimento do 

recurso para que seja cassada a sentença. A apelação foi recebida em despacho de fl. 

50. Os autos subiram a este Eg. Tribunal de Justiça. Manifestou-se o ilustre 

representante da Procuradoria-Geral de Justiça, afirmando que a questão sobre a 

vigência do dispositivo que regula o Termo de Ajustamento de Conduta encontra-se 

consolidada, pugnando, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente recurso. 

Assim relatado, conheço da apelação aviada, posto que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. O cerne da questão se situa em admitir-se ou não a validade do 

parágrafo 6º do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, introduzido pelo artigo 113 do Código de 

Defesa do Consumidor, artigo este que, nos termos da decisão ora atacada, teria sido 

vetado pelo Presidente da República. Veto é a discordância manifesta pelo Presidente 

da República em relação ao projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Nos termos 

do parágrafo 1º do artigo 66 da Constituição Federal, "se o Presidente da República 

considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse 

público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da 

data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente do 

Senado Federal, os motivos do veto". Ainda no parágrafo 3º do referido artigo, dispõe 

a Carta Magna que "decorrido o prazo de quinze dias, o silencio do Presidente da 

República importará sanção". E é do parágrafo terceiro que decorre uma das 

características do veto que é a de ser expresso, pois sempre deve decorrer da 

manifestação de vontade do Presidente já que, conforme o parágrafo supra citado, em 

caso de silêncio a própria Constituição determina a ocorrência de sanção. 

Considerando então o conceito e a característica aqui explicitada do veto, convém 

fazer a análise do aludido veto ao artigo 113, sua origem e sua existência ou não. O 

artigo 82, parágrafo terceiro, vetado pelo Presidente da República, determinaria o 

seguinte: "Art. 82 (...) § 3º - Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 

mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial." (grifo nosso). 

Na mensagem número 664 de 11 de setembro de 1990, na qual o Presidente da 

República comunica ao Presidente do Senado Federal quais os artigos vetados e seus 

motivos, ressalta que, no tocante ao parágrafo único do artigo 83, in verbis: "É 

juridicamente imprópria a equiparação de compromisso administrativo a título 

executivo extrajudicial (C.P.C., art. 585, II). É que, no caso, o objetivo do compromisso é 

a cessação ou a prática de determinada conduta, e não a entrega de coisa certa ou 

pagamento de quantia fixada." Por outro lado o artigo 113 do Código de Defesa do 

Consumidor dispõe: "Art. 113. Acrescente-se os seguintes §§ 4°, 5° e 6° ao art. 5º. da 

Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985: '§ 4º O requisito da pré-constituição poderá ser 

dispensado pelo Juiz, quando haja manifesto interesse social evidenciado pela 

dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser 

protegido. § 5º Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da 

União, do Distrito Federal e dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que 

cuida esta lei. § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 



combinações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial'". (grifo nosso). Nesta 

enseada, considerando a semelhança entre o teor do parágrafo terceiro do artigo 83 e 

o teor do parágrafo 6º, acrescentado ao artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública por força 

do artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, alguns houveram por bem entender 

que tal artigo também teria sido vetado pelo Presidente da República. Entretanto, 

diante da inexistência de veto implícito em nossa ordem jurídica, não há que se falar 

em aplicação deste instituto quanto ao artigo 113 do Código de Defesa do Consumidor, 

sendo pleno em sua vigência o parágrafo 6º, do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, 

constituindo-se o Termo de Ajustamento de Conduta um título válido e eficaz, com 

força executiva atribuída por lei, nos termos do artigo 585 do Código de Processo Civil. 

Não há então que se falar em indeferimento da execução. Assim têm se posicionado o 

STJ e este Egrégio Tribunal de Justiça: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Compromisso de 

ajustamento. Execução. Título executivo. O compromisso firmado perante o IBAMA e o 

Ministério Público constitui título executivo, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 

7347/85, que está em vigor. Recurso conhecido e provido." (RESP 213947/MG - 

RECURSO ESPECIAL 1999/0041500-0 - 4ª Turma - Min. RUY ROSADO DE AGUIAR - DJ 

data:21/02/2000, pag.00132 - RMP Vol.:00013, pag.00492 - RSTJ Vol.:00134, 

pag:00401). "EXECUÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO. EXECUÇÃO. 

TÍTULO EXECUTIVO. O termo de compromisso de ajustamento firmado entre o 

Ministério Público e a empresa de transporte coletivo, visando à adaptação de ônibus 

às pessoas portadoras de deficiência física, constitui título executivo, nos termos do 

art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24.7.1985, introduzido pela Lei nº 8.078, de 11.9.1990, 

que se encontra em vigor. Precedente: REsp nº 213.947-MG. Recurso especial 

conhecido e provido." (RESP 418395/MA - RECURSO ESPECIAL 2002/0024118-5 - 4ª 

Turma - Min. BARROS MONTEIRO - DJ DATA: 16/09/2002, pág. 00195) EMENTA: 

EXECUÇÃO - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AMPARO NO ART. 50, §§ 5º e 

6º, DA LEI Nº 7.347/85 - EFICÁCIA COMO TÍTULO EXECUTIVO. O termo de Ajustamento 

de Conduta, a que se refere o § 6º, art. 5º da Lei nº 7.347/85, pelo art. 113 do Código 

de Defesa do Consumidor, não foi objeto de veto presidencial, permanecendo tão 

somente na intenção de fazê-lo, estando, assim, em pleno vigor, o que confere 

validade e eficácia ao Termo de Ajustamento de Conduta, à categoria de título 

executivo extrajudicial que não depende de homologação pelo Conselho Superior do 

Ministério Público, requisito que só é exigido para o arquivamento do inquérito civil 

público. (Apelação n. 1.0110.03.001314-5/001(1) - Comarca de Campestre - 1ª Câmara 

Cível do TJMG - Relator: DES. GERALDO AUGUSTO - Data do Julgamento: 23/12/2003). 

EMENTA: EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFICÁCIA DE TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PLENA VIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 5º DA LEI Nº 7.347/85. 

INEXISTÊNCIA DE VETO PRESIDENCIAL AO ART. 113 DO CDC. CASSAR A SENTENÇA QUE 

EXTINGUIU A EXECUÇÃO. I - Se não houve veto expresso do Presidente da República ao 

art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha sido propalada a 

intenção de fazê-lo, tem-se como vigente o § 6º que aquela norma acrescentou ao art. 

5º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), motivo pelo qual o compromisso de 

ajustamento de conduta ali previsto possui eficácia de título executivo extrajudicial. II - 

Dar provimento ao recurso do Ministério Público para se dar prosseguimento à 

execução. (Apelação n. 11.0110.03.001424-2/001(1) - Comarca de Campestre - 2ª 

Câmara Cível do TJMG - Relator: DES. BRANDÃO TEIXEIRA - Data do Julgamento: 

25/05/2004)" Por estas razões de decidir, DOU PROVIMENTO ao recurso anulando a 

sentença ora combatida e determino o prosseguimento da Execução por Título 

Executivo Extrajudicial com a regular citação do réu. É o meu voto. Votaram de acordo 

com o(a) Relator(a) os Desembargador(es): ALBERTO VILAS BOAS e EDUARDO 
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682. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER A 

AÇÃO EXECUTIVA. ART. 5º, § 6º, DA LEI Nº 7.347/85. RECURSO PROVIDO. O Ministério Público 

Estadual possui legitimidade ativa para propor ação de execução de termo de ajustamento de 

conduta, a teor do que estabelece o § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, com a redação dada pelo 

art. 113 da Lei nº 8.078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor). (TJMS; AC-Ex 

2005.009597-0; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Rubens Bergonzi Bossay; Julg. 07/11/2005; 

DOEMS 06/12/2005) 

 

683. EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL. PLENA VIGÊNCIA DO § 6º DO ART. 5º DA LEI Nº 7.347/85. INEXISTÊNCIA DE 

VETO PRESIDENCIAL AO ART. 113 DO CDC. CASSAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO. 

I. Se não houve veto expresso do Presidente da República ao art. 113 do Código de Defesa do 

Consumidor, ainda que tenha sido propalada a intenção de fazê-lo, tem-se como vigente o § 6º 

que aquela norma acrescentou ao art. 5º da Lei nº 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), motivo 

pelo qual o compromisso de ajustamento de conduta ali previsto possui eficácia de título 

executivo extrajudicial. II. Dar provimento ao recurso do Ministério Público para se dar 

prosseguimento à execução. (TJMG; AC 1.0110.03.001424-2/001; Campestre; Segunda Câmara 

Cível; Rel. Des. José Altivo Brandão Teixeira; Julg. 25/05/2004; DJMG 18/06/2004) 

 

684. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). VALIDADE E EFICÁCIA 

COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. Inexistência de veto presidencial ao art. 113 do 

Código de Defesa do Consumidor. Vigência plena do § 6º do art. 5º introduzido na Lei nº 

7.347/85. Inocorrência de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 

Discricionariedade do Município. Sentença mantida em reexame, prejudicado o recurso. (TJMG; 

AC 1.0303.03.900297-5/001; Iguatama; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Francisco Bueno; 

Julg. 01/04/2004; DJMG 23/04/2004) 

 

685. EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. Amparo no art. 50, §§ 5º e 6º, da Lei nº 

7.347/85. Eficácia como título executivo. O termo de ajustamento de conduta, a que se refere o 

§ 6º, art. 5º da Lei nº 7.347/85, pelo art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, não foi 

objeto de veto presidencial, permanecendo tão somente na intenção de fazê-lo, estando, assim, 

em pleno vigor, o que confere validade e eficácia ao termo de ajustamento de conduta, à 

categoria de título executivo extrajudicial que não depende de homologação pelo conselho 

superior do ministério público, requisito que só é exigido para o arquivamento do inquérito civil 

público. (TJMG; AC 1.0110.03.001314-5/001; Campestre; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. 

Geraldo Augusto de Almeida; Julg. 23/12/2003; DJMG 13/02/2004) 

 

686. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS À EXECUÇÃO AJUIZADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

DESCUMPRIDO PELO INTERESSADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADE, A TEOR DO ART. 330, I, DO CPC. CARÊNCIA DE AÇÃO INOCORRENTE. VALIDADE E 

EFICÁCIA DO ART. 113 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, QUE ACRESCENTOU OS §§ 5º 

E 6º DO ART. 5º DA LEI Nº 7.347/85. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 81, CAPUT, E 

82, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERESSES E DIREITOS DOS CONSUMIDORES. 



MANUTENÇAO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A ausência de audiência conciliatória 

antes da sentença não acarreta nulidades por não ser ato obrigatório para ser considerado 

válido o processo, porquanto a matéria trazida em sede de embargos de declaração recai 

exclusivamente no campo de direito, dispensando, portanto, a dilatação probatória. Inexistindo 

fundamento legal que imponha a realização obrigatória de audiência de conciliação antes da 

prolação da sentença, não há nulidades a serem sanadas. "A referência ao veto ao artigo 113, 

quando vetados os artigos 82, § 3º, e 92, parágrafo único, do CDC, não teve o condão de afetar 

a vigência do § 6º do artigo 5º da Lei nº 7.374/85, com a redação dada pelo artigo 113 do CDC, 

pois inviável a existência de veto implícito" (RESP 222582/MG; Recurso Especial 1999/0061543-

3, Fonte DJ Data:29/4/2002 p. 00166, Rel. Min. Milton Luiz Pereira). "A transação poderá ter 

por conteúdo obrigação de dar, fazer ou não fazer, sujeitando-se o compromissário às 

cominações pecuniárias na hipótese de descumprimento, que poderão ser executadas 

diretamente como título extrajudicial no caso de compromisso de ajustamento, ou como título 

judicial se o firmado deu-se em juízo" (Revista Direito do Consumidor, vol. 16, p. 116, Editora 

RT). (TJSC; AC 2000.019716-5; São Miguel do Oeste; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. 

Des. Anselmo Cerello; Julg. 29/08/2003) 

 

687. EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. SUA VALIDADE E EFICÁCIA COMO TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VETO AO ART. 113 DO CDC. Conseqüente vigência 

plena do §6º do art. 5º introduzido na Lei nº 7.347/85 pelo art. 113/CDC. O compromisso 

(termo) de ajuste de conduta a que se refere o §6º, acrescentado ao art. 5º da Lei nº 7347/85 

pelo art. 113 do Código de Defesa do Consumidor, está em vigência plena, pois o mencionado 

dispositivo legal (art. 113/CDC) não foi alvo de veto presidencial, à época, tendo sido apenas 

propalada a intenção de fazê-lo. Via de consequência, o termo de ajuste de conduta é válido e 

eficaz, à conta de título executivo extrajudicial, em face ao que cassa-se a sentença que tiver 

decretada a extinção do processo para que o efeito tenha prosseguimento. (TJMG; AC 

1.0000.00.174665-0/000; Coromandel; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Hyparco de Vasconcellos 

Immesi; Julg. 14/12/2000; DJMG 20/02/2001) 

 

 

Art. 114. O art. 15 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passa a ter a seguinte redação: 

"Art. 15. Decorridos sessenta dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que 

a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada 

igual iniciativa aos demais legitimados". 

Art. 115. Suprima-se o caput do art. 17 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, passando o 

parágrafo único a constituir o caput, com a seguinte redação: 

“Art. 17. “Art. 17. Em caso de litigância de má-fé, a associação autora e os diretores 

responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários 

advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos”. 

Julgados 

688. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE CONTRATO DE CESSÃO E TRASPASSE DE DOMÍNIO ÚTIL DE 

IMÓVEL. SIMULAÇÃO. ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. AGRAVO 

RETIDO. Diante da ausência de reiteração do pedido de reforma da decisão interlocutória, não 

merece conhecimento o agravo. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. Evidenciado que a pretensão diz 



exclusivamente quanto à invalidação da escritura de cessão e traspasse firmado com o 

Município de Rio Grande, não envolvendo pedido para reparação de danos (pretensão 

condenatória) contra a Fazenda Pública, descabida a alegação de prescrição qüinqüenal 

prevista no Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, até porque a ação é dirigida contra os 

apelantes, considerada a exclusão do Município do pólo passivo, e sua inclusão como 

litisconsórcio necessário no pólo ativo. Reconhecimento da prescrição (rectius, decadência) 

prevista no artigo 21 da Lei nº 4.717/65, aplicada por interpretação de sistema, diante da 

ausência de previsão especial de prazo prescricional relativo à ação civil pública, porquanto esta 

tutela direitos difusos, no interesse da sociedade, assim como a ação popular. CONDENAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CUSTAS E HONORÁRIOS PERICIAIS. O Ministério Público, na ação 

civil pública, atuando como substituto processual da sociedade, está isento do pagamento das 

custas, despesas e honorários profissionais. Inteligência dos artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85, 

com a redação dada pelo artigo 115 da Lei nº 8.078/90, e artigo 5º, inciso LXXIII, da 

Constituição Federal. Agravo retido não-conhecido. Acolhida a preliminar, processo julgado 

extinto. (TJRS; AC 597218882; Rio Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Armando 

Bezerra Campos; Julg. 27/10/2004) 

 

689. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO. 

SEGURADA APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. CERTIFICADO DE 

SEGURO QUE NÃO FAZ DISTINÇÃO ACERCA DA INVALIDEZ COBERTA POR ELE. INCIDÊNCIA DO 

CDC. ART. 115 DO CCB, 1916. A seguradora, em regra, apenas deve ser compelida a indenizar as 

garantias expressamente contratadas na apólice. Todavia, no caso concreto, considerando que 

as Condições Gerais relativas à apólice em comento estavam em poder do estipulante e mais, 

que o Certificado de Seguro não faz distinção quanto à invalidez permanente, se decorrente de 

acidente pessoal ou de doença, e, de outro norte, não tendo a seguradora logrado demonstrar 

que forneceu à segurada os demais documentos relativos à contratação, em afronta à 

legislação consumerista aplicável à espécie, deve arcar com os ônus decorrentes de sua 

omissão, pelo que cabível a indenização pleiteada pela autora. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 

APELO PROVIDO. (TJRS; AC 70006269021; São Sebastião do Caí; Quinta Câmara Cível (Reg. 

Exceção); Relª Desª Marta Borges Ortiz; Julg. 22/04/2004) 

 

690. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS. CF, ART. 192, §3º. 

DECRETO Nº 22.626/33. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ADMISSÃO SOMENTE 

EM CASOS EXCEPCIONAIS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POTESTATIVIDADE. 1. Descabe a 

limitação de juros à taxa de doze por cento ao ano: a uma, porque o art. 192, §3º, da 

Constituição Federal é norma de eficácia contida, dependente de Lei Complementar; a duas, 

porque as operações realizadas por instituições financeiras não se submetem, neste aspecto, à 

Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33). Impõe-se, assim, a manutenção da taxa de juros 

livremente avençada, em respeito à autonomia da vontade e à intangibilidade contratual, 

cabendo ao Judiciário intervir somente em situações extremas, que comprometam a 

regularidade negocial, a fim de coibir abusos e/ou ilegalidades, aqui, inocorrentes, pois o 

percentual convencionado mostra-se condizente com a realidade mercadológica. 2. "A 

capitalização mensal de juros é admitida no direito pátrio com restrição, sendo exigível apenas 

nos casos em que há autorização legislativa expressa, vale dizer, quando se tratar de cédulas de 

crédito rural, comercial ou industrial" (Votei: AP. Cível n. 272.082-5, j. 13.4. 1999, Dec. unân. ). 

3. Por apresentar-se potestativa, seja sob a ótica do Código Civil (art. 115) ou do Código de 

Defesa do Consumidor (art. 51), é "Inaplicável a cobrança de comissão de permanência não 

delimitada, prevista em documento de forma genérica, sem qualquer especificação de índice ou 

valor" (Votei: AP. Cível n. 287.087-3, j. 26.10. 1999, Dec. unân. ). (TJMG; AC 2.0000.00.342054-



4/000; Patos de Minas; Primeira Câmara Civil; Rel. Des. José Nepomuceno Silva; Julg. 

02/10/2001; DJMG 10/11/2001) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 2.0000.00.342054-4/000; Patos de Minas; Primeira 

Câmara Civil; Rel. Des. José Nepomuceno Silva; Julg. 02/10/2001; DJMG 10/11/2001). 

Inteiro Teor: 342.054-4 - EMENTA: EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO BANCÁRIO - 

LIMITAÇÃO DE JUROS - CF, ART. 192, §3º - DECRETO Nº 22.626/33 - 

INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ADMISSÃO SOMENTE EM CASOS 

EXCEPCIONAIS - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – POTESTATIVIDADE 1. Descabe a 

limitação de juros à taxa de doze por cento ao ano: a uma, porque o art. 192, §3º, da 

Constituição Federal é norma de eficácia contida, dependente de lei complementar; a 

duas, porque as operações realizadas por instituições financeiras não se submetem, 

neste aspecto, à Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33). Impõe-se, assim, a manutenção 

da taxa de juros livremente avençada, em respeito à autonomia da vontade e à 

intangibilidade contratual, cabendo ao Judiciário intervir somente em situações 

extremas, que comprometam a regularidade negocial, a fim de coibir abusos e/ou 

ilegalidades, aqui, inocorrentes, pois o percentual convencionado mostra-se condizente 

com a realidade mercadológica. 2. "A capitalização mensal de juros é admitida no 

direito pátrio com restrição, sendo exigível apenas nos casos em que há autorização 

legislativa expressa, vale dizer, quando se tratar de cédulas de crédito rural, comercial 

ou industrial" (Votei: Ap. Cível n. 272.082-5, j. 13.4.1999, dec. unân.). 3. Por 

apresentar-se potestativa, seja sob a ótica do Código Civil (art. 115) ou do Código de 

Defesa do Consumidor (art. 51), é "Inaplicável a cobrança de comissão de permanência 

não delimitada, prevista em documento de forma genérica, sem qualquer 

especificação de índice ou valor" (Votei: Ap. Cível n. 287.087-3, j. 26.10.1999, dec. 

unân.). A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 

342.054-4 (conexo com a Apelação Cível nº 342.053-7), da Comarca de PATOS DE 

MINAS, sendo Apelante(s): 1º) RAUL DE FREITAS RIBEIRO e OUTROS, 2ª) FINANCEIRA 

BEMGE S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelado(a)(os)(as): OS 

MESMOS, ACORDA, em Turma, a Primeira Câmara Civil do Tribunal de Alçada do 

Estado de Minas Gerais NEGAR PROVIMENTO À PRIMEIRA APELAÇÃO E DÁ-LO, 

PARCIALMENTE, À SEGUNDA. Presidiu o julgamento o Juiz MOREIRA DINIZ e dele 

participaram os Juízes NEPOMUCENO SILVA (Relator), SILAS VIEIRA (Revisor) e 

GOUVÊA RIOS (Vogal). Belo Horizonte, 02 de outubro de 2001. JUIZ NEPOMUCENO 

SILVA, Relator JUIZ GOUVÊA RIOS, Vogal - nº 70 - V O T O S: O SR. JUIZ NEPOMUCENO 

SILVA: Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. Trata-se de 

recursos contra a sentença (f. 27-34) que, na 2ª Vara Cível da Comarca de Patos de 

Minas, julgou procedentes, em parte, os EMBARGOS DO DEVEDOR ajuizados por RAUL 

DE FREITAS RIBEIRO E OUTROS, em face de execução que lhes move FINANCEIRA 

BEMGE S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, condenando os 

embargantes (1ºs apelantes) a pagar à embargada (2ª apelante) o valor principal (R$ 

9.400,00), a partir da data do aperfeiçoamento do mútuo (21.11.1997), com correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, vedada a capitalização dos juros, 

compensando-se a parcela paga em 26.12.1997 (R$ 1.256,00), "acrescido do tributo 

incidente sobre a operação". Ante a sucumbência recíproca, "cada parte arcará com os 

honorários de seu advogado, no valor de 10% sobre o débito exeqüendo, e com a 

metade das custas e despesas processuais, compensando-se as verbas honorárias". 

Corporifica-se a insurgência dos primeiros apelantes (Raul de Freitas Ribeiro e Outros) 

nas razões recursais de f. 35-43 argumentando, em síntese: natureza adesiva do 

contrato; "a punição mais correta e justa" é a redução da taxa de juros a 6% (seis por 



cento) ao ano, e não como fixado na sentença (12% a.a.).; os embargos foram julgados 

procedentes, pelo que não há "razão para a sucumbência recíproca". Materializa-se o 

inconformismo da segunda apelante (Financeira Bemge S. A. - Crédito, Financiamento 

e Investimento) nas razões recursais de f. 45-52 clamando, em epítome: observância 

do princípio pacta sunt servanda; validade da comissão de permanência pactuada; 

inaplicabilidade do art. 192, § 3º, da Constituição Federal; não sujeição da espécie à 

tutela consumerista. Os recursos foram contra-arrazoados, em óbvia infirmação. 

Ausentes preliminares a expungir, adentra-se o mérito, invertendo, porém, a ordem de 

apreciação dos recursos, ante a amplitude da insurreição posta no segundo, que 

implica em reflexo direto na matéria do primeiro. SEGUNDA APELAÇÃO: FINANCEIRA 

BEMGE S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO A execução sustenta-se na 

nota promissória de f. 6 (apenso), emitida em garantia do "Contrato de 

Financiamento/Empréstimo" n. 235572 (apenso, f. 8-8v), firmado em 21.11.1997, 

através do qual os apelados tomaram por empréstimo a quantia de R$9.400,00 (nove 

mil e quatrocentos reais), com juros prefixados de 6,10% ao mês, para pagamento em 

doze parcelas mensais e sucessivas de R$1.256,00 (um mil, duzentos e cinqüenta e seis 

reais), tendo sido paga somente a primeira prestação, vencida em 26.12.1997. A 

operação sob comento submete-se, inequivocamente, à tutela consumerista, pois os 

recursos oriundos do mútuo são utilizados pelo cliente (consumidor) em finalidades 

particulares, na qualidade de destinatário final, máxime após a Resolução n. 2878 do 

Conselho Monetário Nacional, veiculada na mídia como "Código (ou Estatuto) do 

Cliente Bancário". O Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade monetária, 

ao emitir a citada resolução, cujo cumprimento é obrigatório pelo sistema financeiro, 

como noticiado na rede mundial de computadores (internet), quando de sua submissão 

(da resolução) a audiências públicas, verbis: "admitiu o acerto dos doutrinadores que, 

há quase dez anos, sustentaram que também o tomador de empréstimos estava 

protegido pelo CDC" (http://www.cartamaior.com.br, acesso em 25.10.2000). Quero 

crer, então, que contrariar essa conquista social é trilhar na contramão da exegese 

jurídico-teleológica, porque a Resolução n. 2878, de 26 de julho de 2001, sepulta, 

definitivamente uma disputa jurídica de mais de uma década. No que concerne à 

alegada eficácia contida da limitação constitucional de juros (CF, art. 192, §3º) 

entendo, rogata venia, assistir razão à apelante. Acolhe-se a tese da não auto-

aplicabilidade do art. 192, §3º, da Carta da República, pois "A limitação constitucional 

de juros é norma de eficácia contida, dependendo de lei complementar para 

regulamentá-la. Há, em regra, legalidade das cláusulas que prevêem a cobrança de 

juros por instituição financeira acima do limite de 12% ao ano" (TAMG, Ap. Cível n. 

265.825-9, 1ª Câm. Cível, j. 15.12.1998, dec. unân.). Resta, então, válida tal exigência, 

sendo que este Tribunal tem seguido o norte traçado pelo Supremo Tribunal Federal, 

no que tange à não auto-aplicabilidade do referido dispositivo, por tratar-se de norma 

de eficácia limitada, dependente de norma complementar, mormente por não se 

vislumbrar na taxa adotada (6,10% a.m.) descompasso com a realidade 

mercadológica. Ad argumentandum, não bastasse o enfoque legal, a questão envolve, 

também, graves reflexos de ordem econômica, cumprindo ao Judiciário extrema 

cautela ao decidir, pena de comprometer a estabilidade do mercado, máxime diante 

da atual turbulência decorrente da globalização (v.g., recente elevação do dólar, 

ameaçadora da estabilidade do Plano Real). O ex-ministro Mailson da Nóbrega, 

rebatendo os argumentos de Gasparian, veiculou através da Folha de São Paulo, de 

03.06.1998, verbis: "A taxa de juros de 12% destruiria o Plano Real. Haveria a inibição 

de entrada de moeda estrangeira, poderia haver uma fuga de capitais brasileiros, o 

que levaria o governo a desvalorizar o câmbio, que se daria em um momento de crise, 



em condições parecidas com as dos países asiáticos." Deve o Poder Judiciário respeitar 

o princípio da autonomia da vontade, intervindo somente em situações extremas em 

que se achar comprometida a regularidade negocial, a fim de coibir abusos e/ou 

ilegalidades, aqui, neste aspecto, ausentes. "A limitação dos juros na taxa de 12% ao 

ano estabelecida pela Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) não se aplica às operações 

realizadas por instituições integrantes do sistema financeiro nacional ..." (STJ, REsp 

248093/RS, j. 18.5.2000, 4ª T., Rel. Min. César Asfor Rocha). Ainda que não tenha sido 

alvo explícito de insurgência, a questão da capitalização de juros exige breve 

pronunciamento. Aflora dos cálculos que ensejaram o débito exeqüendo o anatocismo, 

não merecendo censura o decisum, quanto a essa irregularidade. "A capitalização 

mensal de juros é admitida no direito pátrio com restrição, sendo exigível apenas nos 

casos em que há autorização legislativa expressa, vale dizer, quando se tratar de 

cédulas de crédito rural, comercial ou industrial" (Votei: Ap. Cível n. 272.082-5, j. 

13.4.1999, dec. unân.). Estabelece o contrato (cláusula oitava, item c) que, vencida a 

dívida, a apelante poderá cobrar, verbis: "... comissão de permanência calculada 

conforme taxas específicas praticadas pela credora na data do efetivo pagamento, ou 

de acordo com a taxa de juros contratada, a critério da credora ..." A aludida cláusula é 

nula pleno jure, tendo em vista que é "Inaplicável a cobrança de comissão de 

permanência não delimitada, prevista em documento de forma genérica, sem qualquer 

especificação de índice ou valor" (Votei: Ap. Cível n. 287.087-3, j. 26.10.1999, dec. 

unân.). É manifesto o caráter postestativo da referida cláusula, que não especifica 

qualquer índice ou valor, limitando-se, apenas, a prever, genericamente, que seu 

cálculo será a partir da taxa de mercado do dia do pagamento. "Nos contratos 

celebrados por instituições financeiras, a comissão de permanência não pode ser 

pactuada de forma potestativa, sendo vedada a sua exigência, após o 

inadimplemento, cumulativamente com a multa contratual e com os juros de mora" 

(STJ, REsp 248093/RS, j. 18.5.2000, 4ª T., Rel. Min. César Asfor Rocha). Admitir a 

inserção da comissão de permanência da maneira como quer a apelante seria, na 

verdade, assentir com a violação dos comandos estatuídos no Código Civil (art. 115) e 

em afronta à proteção contratual do CDC. A hodierna concepção social do contrato 

abala a crença no princípio do pacta sunt servanda, que vem sendo mitigado, pois não 

basta à sua imposição o consenso dos contraentes, pois, perante a supremacia da 

ordem pública, "a vontade perde condição de elemento nuclear, surgindo em seu lugar 

elemento estranho às partes, mas básico para a sociedade como um todo: o interesse 

social" (Cláudia Lima Marques, in Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O 

Novo Regimento das Relações Contratuais, 2. ed., São Paulo: RT, 1995, p. 75). Ante tais 

expendimentos, reiterando vênia, dou parcial provimento ao recurso para determinar 

que os apelados paguem à apelante o valor a ser apurado em liquidação de sentença - 

excluídas a capitalização de juros e a comissão de permanência - considerando-se, a 

tanto, o valor do empréstimo (R$9.400,00) e do IOF (R$969,75), em 21.11.1997, a taxa 

de juros prefixada (6,10% a.m.), deduzida a parcela paga em 26.12.1997 (R$ 1.256,00), 

com correção monetária pelos índices divulgados pela Corregedoria-Geral de Justiça e 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Os litigantes arcarão com as custas 

processuais e honorários advocatícios naquele percentual, na proporção de 60% 

(sessenta por cento) para os apelados, ressaindo o restante (40%) à apelante. Custas 

recursais, na mesma proporção e atribuição. PRIMEIRA APELAÇÃO: RAUL DE FREITAS 

RIBEIRO E OUTROS. Os apelantes combatem a natureza adesiva do contrato, 

olvidando-se que tal circunstância, por si, não é suficiente à invalidação do mesmo. 

Não se afigura na lei a imprescindibilidade de negociação prévia e fracionada de cada 

cláusula contratual (fase de puntuação), não se mostrando enodoada a manifestação 



volitiva no contrato de adesão, porque é suficiente o simples consenso, prelecionando 

Washington de Barros Monteiro (Curso de Direito Civil, 30. ed., São Paulo: Saraiva, 

1998, p. 31), verbis: "A igualdade econômica e a igualdade verbal não são condições 

para a validade dos contratos; basta a igualdade jurídica". A realidade econômica, nos 

ensina Antônio Pinto Monteiro, especialista português, (in Jornal OAB-Nacional, Ano X, 

n. 75, ago/1999, Órgão do Conselho Federal da OAB), exige a 

padronização/implementação dos contratos de adesão, dadas as necessidades de 

racionalização, de planejamento, de celeridade e de eficácia, verbis: "A produção e 

distribuição standard corresponde, no plano negocial, à contratação standard: 

produção em massa, distribuição em cadeia, contratos em série (...) eliminando ou 

esvaziando consideravelmente as negociações prévias entre as partes (...) presentes 

todas as características típicas dos modernos contratos de adesão: a predisposição, a 

unilateralidade, a rigidez, a generalidade e a indeterminação." O cerne do 

inconformismo reside, basicamente, no requerimento de redução da taxa de juros 

cobrada pela apelante para 6% (seis por cento) ao ano, vez que a hostilizada decisão 

inadmitiu a taxa prefixada do contrato (6,10% a.m.), mas reduziu-a a 12% (doze por 

cento) ao ano. A matéria, entretanto, foi - detida e suficientemente - analisada e 

decidida em sede do segundo apelo, quando, ao acolher a validade daquela taxa 

(6,10% a.m.), infirmei, por corolário lógico-jurídico, a pretensão aqui declinada, que 

restou, assim, prejudicada. Naquela oportunidade, em conseqüência do parcial 

provimento do recurso, o ônus da sucumbência foi alterado. Com tais argumentos, 

reiterando vênia, nego provimento ao recurso. Custas recursais, pelos apelantes. O SR. 

JUIZ SILAS VIEIRA: De acordo. O SR. JUIZ GOUVÊA RIOS: Senhor Presidente, ao contrário 

do eminente Juiz Relator, não vejo com tranqüilidade como uma resolução emanada 

do Poder Executivo venha a sepultar de vez o enquadramento ou não dos contratos 

bancários no CODECON. Ao meu aviso, com a vênia devida, o impasse continua na 

mesma dimensão, especificamente com as circunstâncias que emolduram o caso em 

julgamento. Não obstante esse registro, o voto do eminente Juiz Relator, está correto, 

calcado na prova dos autos e no bom direito, pelo que eu o acompanho às inteiras. 

Art. 116. Dê-se a seguinte redação ao art. 18 da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985: 

"Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, 

honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, 

salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais". 

Julgado 

691. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SINDICATO. AÇÃO PROPOSTA EM NOME DE SERVIDORES PÚBLICOS 

EM BUSCA DE REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA COM 

BASE NOS ARTS. 18 E 21 DA LEI Nº 7.347/85, COMBINADOS COM OS ARTS. 87, 116 E 117 DA LEI 

Nº 8.078/90. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DESACOLHIDA. APELO PROVIDO. Inexiste relação 

de consumo a justificar, com base nos arts. 18 e 21 da Lei nº 7.347/85, combinados com os arts. 

87, 116 e 117 da Lei nº 8.078/90, a concessão da gratuidade de justiça a sindicato de servidores 

públicos no patrocínio de ação promovida em defesa de seus interesses específicos. (TJMG; AC 

1.0024.03.999451-2/001; Belo Horizonte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Maciel Pereira; 

Julg. 18/11/2004; DJMG 17/12/2004) 

 

a. Integra do Acórdão: (TJMG; AC 1.0024.03.999451-2/001; Belo Horizonte; Terceira 

Câmara Cível; Rel. Des. Celso Maciel Pereira ; Julg. 18/11/2004; DJMG 17/12/2004). 



Inteiro Teor: EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SINDICATO. AÇÃO PROPOSTA EM 

NOME DE SERVIDORES PÚBLICOS EM BUSCA DE REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA COM BASE NOS ARTS. 18 E 21 DA LEI Nº 

7.347/85, COMBINADOS COM OS ARTS. 87, 116 E 117 DA LEI Nº 8.078/90. 

DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DESACOLHIDA. APELO PROVIDO. Inexiste relação de 

consumo a justificar, com base nos arts. 18 e 21 da Lei nº 7.347/85, combinados com 

os arts. 87,116 e 117 da Lei nº 8.078/90, a concessão da gratuidade de justiça a 

sindicato de servidores públicos no patrocínio de ação promovida em defesa de seus 

interesses específicos. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.03.999451-2/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO DE MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): 

SERJUSMIG - SIND. DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

RELATOR: EXMO. SR. DES. MACIEL PEREIRA. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, 

a TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

incorporando neste o relatório de fls., na conformidade da ata dos julgamentos e das 

notas taquigráficas, à unanimidade de votos, EM DAR PROVIMENTO. Belo Horizonte, 

18 de novembro de 2004. DES. MACIEL PEREIRA – Relator - NOTAS TAQUIGRÁFICAS: O 

SR. DES. MACIEL PEREIRA: VOTO - Por apelo regularmente manifestado (fls. 119-124), 

contrapõe-se o ESTADO DE MINAS GERAIS a sentença (fls. 117-118) que lhe desacolheu 

impugnação (fls. 03-06) oposta a deferimento da gratuidade de justiça ao SINDICATO 

DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA . SERJUSMIG em ação que, com base nos arts. 18 e 21 da 

Lei nº 7.347/85, combinados com os arts. 87, 116 e 117 da Lei nº 8.078/90, em nome 

dos filiados, lhe promove em busca da recomposição de perda salarial em prol dos 

substituídos. Apóia-se a sentença apelada no entendimento da aplicabilidade ao caso 

do art. 18 da Lei nº 7.347/85, por remição do art. 116 da Lei nº 8.078/90 (Código de 

Defesa do Consumidor). A conclusão, por sua generalidade, não merece referendada. 

Com efeito, o apelado, na ação que promove ao apelante, representando filiados 

qualificados como servidores públicos da Justiça, postula, em nome dos substituídos, 

recomposição de perda salarial. Não se depara nesse objetivo qualquer reivindicação 

caracterizadora da defesa de interesses específicos do consumidor. Inegavelmente, 

violenta o conceito de servidor público o intento de lhe estender a natureza de 

consumidor, como destinatário da Lei nº 8.078/90, para defesa de suas reivindicações. 

A equiparação, sem dúvida alguma, é aberrante, por inocorrer qualquer relação 

específica de consumo no vínculo existente entre a Administração Pública e o pessoal 

de seu quadro. Tampouco merece agasalho a tese do apelado no sentido do cabimento 

do benefício postulado ante o disposto nos arts. 5º e 21 da Lei nº 7.347/85, 

combinados com os arts. 81, parágrafo único, III, e 82, IV, da Lei nº 8.078/90, pois o 

argumento se extrai da mesma inferência resultante da extensão do conceito de 

consumidor ao funcionário. Assim, não sendo alcançado o sindicato, sob este prisma, 

pelo benefício da gratuidade de justiça, também não se extrai dos autos a justificativa 

de sua concessão por falta de condições do demandante para arcar com as despesas 

do processo, mesmo porque postula a causa em nome de filiados não 

comprovadamente dele merecedores. Com estas considerações, provejo o recurso para 

reformar a sentença e julgar procedente a impugnação. O SR. DES. SCHALCHER 

VENTURA: VOTO - De acordo. O SR. DES. LUCAS SÁVIO V. GOMES: VOTO - De acordo. 

Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, 

renumerando-se os seguintes: 



"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que 

for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do 

Consumidor". 

Julgados 

692. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES. 

IRREGULARES POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIENTE PREQUESTIONAMENTO. 

INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA Nº 284/STF. VIOLAÇÃO 

AO ART. 535 DO CPC NÃO-OCORRÊNCIA. EMPREENDEDORES, ADQUIRENTES E OCUPANTES 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. 1. Não ofende o art. 535, II, do CPC, decisões em que o Tribunal 

de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É 

deficiente a fundamentação do especial quando não demonstrada contrariedade ou negativa 

de vigência a tratado ou Lei Federal. 3. Inexistência de prequestionamento dos arts. 103, 131, 

165, 267, § 3º, 286, 289, 292, 301, § 4º, 334, 459, 460, 463, II, 485, IX, §§ 1º e 2º do CPC; arts. 

1º, 3º, 4º, 11, 13, 14, 16, 19 e 21 da Lei nº 7.347/85; arts. 81 a 117 do CDC; arts. 3º, 4º, 9º, 10, 

14, § 1º da Lei nº 6.938/81; art. 1.518 do CC c/c art. 186 da Lei nº 6.766/79. 4. Na ação civil 

pública de reparação a danos contra o meio ambiente os empreendedores de loteamento em 

área de preservação ambiental, bem como os adquirentes de lotes e seus ocupantes que, em 

tese, tenham promovido degradação ambiental, formam litisconsórcio passivo necessário. 5. 

Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ; REsp 901.422; Proc. 

2006/0243928-2; SP; Segunda Turma; Relª Minª Eliana Calmon Alves; Julg. 01/12/2009; DJE 

14/12/2009) 

 

693. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇAS EFETUADAS DE 

USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. SUS. ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 

PEDIDO. INEXISTÊNCIA. A possibilidade jurídica do pedido - como uma das condições da ação - 

está pautada na admissibilidade, em abstrato, do pronunciamento judicial pretendido pelo 

requerente, ante a inexistência de proibição legal do pleito no sistema jurídico vigente. Hipótese 

em que, não encontrando, a pretensão deduzida na vestibular, vedação no ordenamento 

jurídico, não se há falar na carência de ação pelo fundamento invocado. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

INEXISTÊNCIA. O Ministério Público possui legitimidade ativa ad processum para defender os 

interesses direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos. Hipótese em que a 

declaração das cobranças efetuadas ou que vierem a ser feitas pela sociedade requerida, para 

si ou para terceiros, de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, caracteriza, respectivamente, 

direito coletivo stricto sensu e direito difuso. Evidenciado, nos autos, que o ressarcimento de 

valores indevidamente cobrados não se limita às pessoas beneficiadas pela eventual restituição, 

ultrapassada está a barreira da pretensão de natureza privada, pois caracterizada a relevância 

social, defluindo, daí, a legitimidade ministerial. Inteligência dos arts 127, caput e 129, II e III da 

CF; art. 25, inciso IV, alínea "a", da Lei n. 8.625/93; art. 5º e 21 da Lei nº 7.357/85 e arts. 82, 

inciso I e 81, parágrafo único, 90, 110 e 117 do CDC. Sentença mantida. COBRANÇAS 

EFETUADAS DE USUÁRIOS DO Sistema Único de Saúde - SUS. ILEGALIDADE. É cediço que em 

razão de a sociedade demandada prestar serviço aos usuários do Sistema Único de Saúde, 

deverá sujeitar-se às normas legais e aos princípios da universalidade, integralidade, eqüidade e 

gratuidade. Hipótese em que não obstante os pagamentos efetuados pelos Gestores Federal, 

Estadual e Municipal, a instituição ré vem realizando, de forma indevida e complementar, 

cobranças de usuários do Sistema Único de Saúde, seja a título de exames realizados, de 

despesas hospitalares, ou em decorrência do atendimento médico-hospitalar prestado, estando 

a ferir, dessa forma, o preceito constitucional da gratuidade dos serviços de saúde pública. Ação 

declaratória procedente. Ilegalidade das cobranças reconhecida. Relevância ao princípio da 



identidade física do juiz, que estando em contato direto com as partes e testemunhas encontra-

se em melhores condições de alcançar a verdade real. Condenação mantida. DANOS 

MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. Ainda que praticadas cobranças por terceiros dentro do 

estabelecimento da sociedade demandada, não pode ela pretender sua isenção nas 

responsabilidades dali decorrentes, porquanto ao nosocômio incumbia o dever de fiscalizar e 

garantir que médicos integrantes de seu corpo clínico, bem como os serviços de diagnóstico 

necessários ao atendimento não fossem cobrados dos usuários do Sistema Único de Saúde. A 

restituição dos valores indevidamente cobrados dos usuários do Sistema Único de Saúde - seja 

pelo nosocômio da demandada, seja pelos profissionais que lá atuam - decorre da culpa in 

eligendo e/ou in vigilando do hospital requerido - responsável pelos excessos ilegalmente lá 

praticados em suas dependências, garantido o direito de regresso. Prova oral e documental que 

revela ser de conhecimento do hospital demandado, em muitas das circunstâncias narradas nos 

autos, as cobranças indevidas de usuários do Sistema Único de Saúde, bem como as negativas 

de atendimento pelo SUS. Dever de ressarcimento reconhecido. Quantum debeatur devido a 

cada um dos usuários do SUS que deverá ser particularizado em futura liquidação de sentença, 

ocasião em que cada um dos indivíduos terá de demonstrar a sua condição de prejudicado e a 

extensão de seu prejuízo ou daqueles a quem sucederam. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJRS; AC 

70020453049; Lajeado; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz; Julg. 

28/08/2008; DOERS 17/09/2008; Pág. 66) 

 

694. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ITCD. INCIDÊNCIA SOBRE EMPRÉSTIMO PARA 

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA IMPUGNAR 

COBRANÇA DE TRIBUTO. O art. 21 da Lei nº 7.347/85, inserida pelo art. 117 da Lei nº 8.078/90 

(Código de Defesa do Consumidor), estendeu o alcance da ação civil pública à defesa dos 

interesses individuais homogêneos, legitimando o Ministério Público para exercê-la na 

qualidade de substituto processual. Há de se ter em conta, porém, que a inserção trazida pelo 

referido dispositivo legal restringe-se às hipóteses de defesa de interesses individuais 

homogêneos de consumidores, assim definidos no art. 2º desta Lei. Depois, não há como 

identificar ou confundir a figura do contribuinte com a do consumidor. É que entre o Poder 

Público (sujeito ativo) e o contribuinte (sujeito passivo) se estabelecem relações jurídicas 

tendentes à obtenção de receitas tributárias que não guardam identidade com o vínculo entre o 

consumidor e um fornecedor (relação de consumo), que decorre de um ato ou fato de consumo. 

Daí porque a jurisprudência já se manifestou no sentido de que não tem o Ministério Público 

legitimidade ativa para ajuizar Ação Civil Pública para o fim de impugnar ou discutir a cobrança 

de tributos. Agravo provido. Unânime. (TJRS; AI 70024211740; Caxias do Sul; Vigésima Primeira 

Câmara Cível; Rel. Des. Genaro José Baroni Borges; Julg. 25/06/2008; DOERS 01/08/2008; Pág. 

83) 

 

695. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANADEC É PARTE LEGÍTIMA ATIVA PARA, EM NOME PRÓPRIO, DEFENDER 

OS INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1º, INCISO IV E 5º, I E II, DA 

LEI Nº 7.347/85 E ARTIGOS 82, IV E 117 DA LEI Nº 8.078/90. CONSUMIDORES QUE, ATRAVÉS DE 

AGÊNCIAS DE VIAGENS, ADEREM A PACOTE DE VIAGENS NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS. 

NULIDADE DA CLÁUSULA "CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE CANCELAMENTO" 5.2 QUE 

ESTABELECEM PERDAS DE 50% E 100% {PERDA TOTAL) NAS HIPÓTESES DE CANCELAMENTOS DE 

PACOTES DE VIAGENS POR AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 6º., INCISO VI, 39, INCISO IV E 

ART. 51, INCISOS I, III IV, XV E PAR$ 1º., INCISOS II E III, TODOS DO CDC. APÓS A EDIÇÃO DA LEI 

N. 9.296, DE 01/08/1996, A MULTA MORATÓRIA NÃO PODE ULTRAPASSAR A 2% (DOIS POR 

CENTO), SENDO PORTANTO ABUSIVA E ILEGAL A CLÁUSULA DO CONTRATO QUE ESTABELECE A 

MULTA MORATÓRIA DE 10% {DEZ POR CENTO). RECURSO DA AUTORA PROVIDO E IMPROVIDO 

O DA REQUERIDA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CRITÉRIOS PARA O SEU 



ARBITRAMENTO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IRRISÓRIO, POR NÃO CONDIGNA COM A 

CATEGORIA PROFISSIONAL. LIMITE MÍNIMO DO ARTIGO 20, § 3º, DO CPC, A CONSTITUIR 

NORMA COGENTE, À EXCEÇÃO DAS HIPÓTESES DO § 4º. Se a ação civil pública foi julgada 

procedente, hipótese em que Ré deve arcar, pelo princípio da sucumbência, com os honorários 

advocatícios, agora arbitrados, razoavelmente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa 

atualizado, com estribo no artigo 20, § 3º, do CPC, bem como as custas e despesas processuais, 

porque foi vencida na da totalidade da pretensão deduzida na peça exordial. O que importa é o 

trabalho do advogado, que merece ser bem valorizado e mensurado. Recurso da Ré não provido 

e o da Autora provido. (TJSP; APL 7185969-7; Ac. 2644679; São Paulo; Décima Nona Câmara de 

Direito Privado; Rel. Des. Paulo Hatanaka; Julg. 27/05/2008; DJESP 23/07/2008) 

 

696. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE 

TERMO DE ACORDO DE REGIME ESPECIAL. TARE FIRMADO PELO GOVERNO DO DISTRITO 

FEDERAL E CONTRIBUINTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTAURAÇÃO DA 

SENTENÇA. 1. Tratam os autos de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

Distrito Federal E TERRITÓRIOS em desfavor de ROLIPEC DISTRIBUIDORA DE PEÇAS Ltda. e do 

Distrito Federal objetivando a anulação do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) firmado 

entre os réus, decretando, por conseguinte, a ineficácia do crédito fiscal, com a condenação da 

empresa ré ao pagamento do ICMS não recolhido, acrescido de juros e correção monetária. 

Sentença extinguiu o feito sem Resolução de mérito por acatar preliminar de ilegitimidade ativa 

ad causam e falta de interesse de agir do autor. Apelação do Parquet a qual o TJDFT negou 

provimento, mantendo íntegra a sentença prolatada. Recurso Especial fundamentado nas 

alíneas "a" e "c" apontando violação dos arts. 1º, IV, V, e parágrafo único, 5º, 16 e 21 da Lei nº 

7.347/85; art. 5º, I, g, II, a, b, 6º, VII, b, XIV, b, da LC nº 75/93; arts. 81, I, 82, I, 110 e 117 da Lei 

nº 8.078/90. Alegou, ainda, divergência jurisprudencial com precedentes deste STJ e do Colendo 

STF. Defende, em suma, que: a) é inadmissível a aceitação da tese de ilegitimidade ativa ad 

causam, pois a presente ação civil pública tem por escopo a defesa da ordem tributária e do 

patrimônio público do Distrito Federal, objetivando a defesa da tutela de direitos difusos, 

indivisíveis e indetermináveis, não sendo motivo para a extinção do feito; b) a Lei nº 8.078/90 

introduziu diversas alterações na sistemática da Lei nº 7.347/85 que, à vista da interação 

perfeita entre os dois diplomas legais e da amplitude conferida à ação civil pública, deixam 

indene de dúvidas a legitimidade do Ministério Público para a tutela coletiva de interesses 

difusos de qualquer natureza. É o que se depreende dos dispositivos inscritos nos arts. 1º, IV, 5º 

e 21 da Lei da Ação Civil Pública. Nessa linha, o entendimento consagrado no RESP 108.577, 

AgRgREsp 98.286, RESP 34.155 e RESP 326.194; c) há divergência jurisprudencial em relação ao 

entendimento firmado pelo acórdão de 2º grau quanto à impossibilidade do controle difuso de 

constitucionalidade em sede de ação civil pública, conforme posicionamento do STJ nos ERESP 

303.174/DF, RESP 419.781/DF e do STF na Reclamação nº 602-6/SP, RE 227.159. Apresentado 

recurso extraordinário. Ambos os apelos nobres foram contra-arrazoados e receberam decisão 

positiva de admissibilidade. 2. O tema controverso é, particularmente, de natureza 

essencialmente tributária. A apuração de eventual irregularidade no acordo fiscal ajustado pelo 

Distrito Federal com a empresa contribuinte, seja no aspecto de autorização legal, seja no 

atinente aos benefícios ou prejuízos sociais produzidos, remete ao necessário exame da 

estrutura e da política tributária empreendida pela Fazenda Pública local, em face, inclusive, de 

outras unidades da Federação, por se tratar de ICMS. 3. É caso de conflito legal de natureza 

tributária, situação que, na espécie, torna manifesta a ilegitimidade ativa do Ministério Público 

para a causa, conforme estabelecido no art. 1º da Lei nº 7.347/85. Precedentes: RESP 

691.574/DF, DJ 17/04/2006, Rel. Min. Luiz Fux; RESP 737.232/DF, DJ 15/05/2006, Rel. Min. 

Teori Albino Zavascki; RESP 785.756/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 25/05/06; RESP 

824.890/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 30/06/06; RESP 861.714/DF, Rel. Min. Castro 



Meira, DJ 19/10/06. 4. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 861.714/DF, de 

relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 2ª Turma, em data de 10/10/06 (DJ 19/10/06), 

modificando o entendimento que adotava até então, passou a corroborar o posicionamento da 

1ª Turma, considerando o Ministério Público parte ilegítima para propor ação civil pública a fim 

de desconstituir, de modo individualizado, o TARE Termo de Acordo de Regime Especial firmado 

pelo Governo do Distrito Federal e contribuinte. 5. Prejudicada a análise das demais questões 

em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público. 6. Recurso 

Especial não-provido. (STJ; REsp 845.034; Proc. 2006/0094259-8; DF; Primeira Seção; Rel. Min. 

José Augusto Delgado; Julg. 14/02/2007; DJU 11/06/2007; Pág. 260) 

 

697. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTER TANTUM DE NORMA TRIBUTÁRIA QUE ESTABELECE 

LIMITES AS DEDUÇÕES DO IRPF RELATIVAS A DESPESAS COM EDUCAÇÃO E INSTRUÇÃO. 

ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO. PROVIMENTO. 1. O Ministério Público Federal 

interpõe Recurso Especial pela alínea 'a' da permissão constitucional para contestar acórdãos 

que julgando ação civil pública, ficaram assim sumariados: "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFESA DO CONTRIBUINTE. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os direitos decorrentes das relações jurídicas travadas entre o Fisco 

e o contribuinte são individuais e disponíveis, não podendo ser tutelados à feição dos direitos 

protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. A alegação de inconstitucionalidade de 

norma de natureza tributária, cuja aplicação dana interesses ou direitos subjetivos de 

contribuintes, apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passivo que a alegar em 

iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de 

constitucionalidade pelo método difuso (via de exceção). 3. O Ministério Público é parte 

ilegítima para propor, sob a alegação de inconstitucionalidade de norma tributária, ação civil 

pública visando tutelar interesses dos contribuintes. 4. Aos Tribunais inferiores apenas compete 

o controle de constitucionalidade pelo método difuso, sendo-lhes descabida a apreciação de 

inconstitucionalidade argüida pelo apelante, que somente poderia ser deduzida em controle 

concentrado, junto ao colendo STF. 5. Apelação improvida. " (fls. 117/118) "PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO MENCIONADO. OMISSÃO INEXISTENTE. 

I. Se o acórdão enfrentou a questão debatida nos autos, não estava obrigado a tratar 

expressamente de dispositivos legais invocados no recurso da parte. II. Embargos de declaração 

aos quais se nega provimento. " (fl. 136). O Parquet sustenta a violação dos artigos 458, II, 535, 

II do Código de Processo Civil, 6º, VII, d, da LC 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da 

União), 21 da Lei nº 7.347/85, 117 da Lei nº 8.078/90 e 25, IV, a da Lei nº 8.625/93 (Lei 

Orgânica do Ministério Público) ao pálio dos seguintes argumentos:a) o acórdão negou-se à 

prestação jurisdicional adequada, ficando omisso e insuficientemente fundamentado devendo 

ser declarada sua nulidade;b) por força do artigo 21 da Lei nº 7.347/85 existe previsão legal da 

tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos, mesmo que não decorrentes de relação de 

consumo; c) a LC 75/93, em seu artigo 6º, VII, "d" atribui ao Parquet a proteção dos interesses 

individuais homogêneos e da mesma forma a Lei nº 8.625/93 em seu artigo 25, IV, "a"; d) 

"...independente da natureza do bem jurídico tutelado (disponível/indisponível; 

individual/social), na hipótese de dispersão muito grande de indivíduos lesados, exsurge a 

relevância social da própria tutela coletiva..."; e) o bem jurídico que se visa proteger "reveste -se 

de incontestável caráter social uma vez que as pleiteadas deduções do imposto de renda 

guardam estreita relação com o incentivo à educação, cujo fomento interessa à sociedade como 

um todo..."; f)"...no caso concreto a declaração de inconstitucionalidade é causa de pedir 

funcionando tão-somente como premissa necessária ao acolhimento do pedido, lançado na 

petição inicial da ação civil pública. Contra-razões pugnando pela integridade do acórdão 

objurgado. 2. Carece de fundamento da alegativa de ofensa aos artigos 458, II e 535, II do 



Código de Processo Civil uma vez que acórdão expôs com clareza e fundamentadamente os 

motivos que o levaram à conclusão firmada. O magistrado apesar de estar obrigado a 

apresentar os motivos de sua convicção, não está adstrito a responder questionários jurídicos 

adrede formulados pelas partes litigantes. 3. O cerne da lide gravita em se estabelecer se o 

Ministério Público Federal está ou não legitimado para propor ação civil pública na qual se 

pretende, sob o pálio da proteção de direitos dos contribuintes, a declaração de 

inconstitucionalidade de norma tributária. Sobre o tema, a Primeira Seção deste Sodalício 

encontra-se alinhada com o acórdão reprochado, ou seja, da ilegitimidade do Ministério Público 

para, em sede de ação civil pública, discutir a inconstitucionalidade de norma tributária. Tal 

conclusão encontra-se escudada no disposto no artigo 1º da Lei nº 7.347/85 que em seu 

parágrafo único estabelece:Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que 

envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 

determinados. (Redação dada pela Mpv nº 2.180-35, de 24.8.2001)". 4. A inconstitucionalidade 

de norma tributária apenas pode ser reconhecida em favor do sujeito passivo que a alegar em 

iniciativa individual, perante órgão judicial, para que este exerça o controle de 

constitucionalidade pela via de exceção, sob pena de usurpação da competência do STF a quem 

compete o controle concentrado de constitucionalidade. 5. Recurso Especial não provido. (STJ; 

REsp 808.111; Proc. 2005/0214688-8; PE; Primeira Turma; Rel. Min. José Augusto Delgado; Julg. 

17/04/2007; DJU 14/05/2007; Pág. 257) 

 

698. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚPLICA. PROTEÇÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS. CUMULAÇÃO DE MULTA E INDENIZAÇÃO.I - Ainda que não lhes seja atribuído 

efeito infringente, os embargos declaratórios merecem acolhida quando a decisão hostilizada 

deixa de se manifestar sobre questão essencial ao deslinde do feito. II - O mecanismo de 

transposição previsto nos arts. 110 e 117 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) 

incorporou às hipóteses de cabimento da ação civil pública a proteção de interesses individuais 

homogêneos. III – Por possuírem naturezas jurídicas distintas, a multa prevista no art. 11 da Lei 

nº 7.357/89 pode ser cumulada à indenização dos danos causados à coletividade, sem afronta 

ao art. 3º do mesmo diploma legal. (TRT 12ª R.; ED-AT-RES 00902-2005-000-12-00-3; Ac. 

3149/2006; Seção de Dissídios Individuais; Relª Desª Ligia Maria Teixeira Gouvêa; Julg. 

09/03/2007; DOESC 21/03/2007) 

 

699. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE DO ÚLTIMO MÊS 

RECEBIDO. DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO SE HOUVE RECUSA DO ATENDIMENTO. O 

artigo 21, da Lei nº 7.474/85, inserido pelo artigo 117, da Lei nº 8.078/90, estendeu de forma 

expressa, o alcance da ação civil pública à defesa dos interesses e direitos individuais 

homogêneos, legitimando o Ministério Público extraordinariamente, e como substituto 

processual para exercitá-la. Apesar do servidor público perder a sua condição de segurado na 

data do término do contrato, os seus efeitos projetam-se para o mês subseqüente ao 

recebimento do último salário, uma vez que dele é descontada a contribuição destinada a 

assistência à saúde. A assistência à saúde está condicionada a apresentação do último 

contracheque, não ao término do contrato. Havendo recusa do atendimento, o valor foi 

indevidamente descontado, e deve ser restituído devidamente, acrescido de correção monetária 

e juros de 1% a.m., nos termos do artigo 405, do Código Civil, c/c o artigo 219, do Código de 

Processo Civil. (TJMG; AC-RN 1.0702.03.096572-8/001; Uberlândia; Segunda Câmara Cível; Rel. 

Des. Jarbas de Carvalho Ladeira Filho; Julg. 10/10/2006; DJMG 01/11/2006) 

 



700. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. SINDICATO. AÇÃO PROPOSTA EM NOME DE SERVIDORES PÚBLICOS 

EM BUSCA DE REPOSIÇÃO DE PERDA SALARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA COM 

BASE NOS ARTS. 18 E 21 DA LEI Nº 7.347/85, COMBINADOS COM OS ARTS. 87, 116 E 117 DA LEI 

Nº 8.078/90. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO DESACOLHIDA. APELO PROVIDO. Inexiste relação 

de consumo a justificar, com base nos arts. 18 e 21 da Lei nº 7.347/85, combinados com os arts. 

87, 116 e 117 da Lei nº 8.078/90, a concessão da gratuidade de justiça a sindicato de servidores 

públicos no patrocínio de ação promovida em defesa de seus interesses específicos. (TJMG; AC 

1.0024.03.999451-2/001; Belo Horizonte; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Celso Maciel Pereira; 

Julg. 18/11/2004; DJMG 17/12/2004) 

 

701. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 

DISCUSSÃO SOBRE CONSTITUCIONALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR À 

CONSTITUIÇÃO DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. Não há dúvida acerca da legitimidade do Ministério 

Público para propor a ação civil pública, seja pelos termos do que dispõe a própria legislação 

que regula a ação civil (Lei nº 7.347 de 24/07/1985, art. 5º), seja pelas atribuições da Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93), ou ainda porque, em se tratando de 

taxa paga em contraprestação de serviço público, o contribuinte confunde-se com a figura do 

consumidor e, portanto, goza dos instrumentos de defesa conferidos pela ordem jurídica (art. 

117 do CDC). Entretanto, sendo a Lei Municipal hostilizada que instituiu a taxa de iluminação 

pública, anterior à CF, sua constitucionalidade/inconstitucionalidade não podem ser 

examinadas em sede da ação civil pública, cujo efeito seria erga omnes. (TJMG; AC 

1.0000.00.267382-0/000; Luz; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto de Almeida; 

Julg. 03/09/2002; DJMG 13/09/2002) 

 

702. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 

CONDIÇÃO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO 

INDIVISÍVEL. LEI MUNICIPAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO E QUE NÃO FOI POR ELA 

RECEPCIONADA. Não há dúvidas acerca da legitimidade do Ministério Público para propor a 

ação civil pública, seja pelos termos do que dispõe a própria legislação que regula a ação civil 

Pública (Lei nº 7.347, de 24/07/1985, art. 5º), seja pelas atribuições da Lei Orgânica Nacional do 

Ministério Público, (Lei nº 8.625/93) ou ainda porque, em se tratando de taxa paga em 

contraprestação de serviço público, o contribuinte confunde-se com a figura do consumidor e, 

portanto, goza dos instrumentos de defesa conferidos pela ordem jurídica (art. 117, do CDC). 

Desde que a Lei hostilizada que institui a taxa de iluminação pública é anterior à CF, tal impede 

seja a mesma objeto de ação direta de inconstitucionalidade e, ainda, possível a interposição de 

ação civil pública para declarar a sua não recepção pelo texto constitucional. A taxa de 

iluminação pública não é serviço público específico e divisível; não é suscetível de utilização, 

separada e individual, por determinado consumidor, como é a taxa pela coleta de lixo. Trata-se 

de serviço público indivisível, cujo interesse é indeterminado, afeto a todos as pessoas que 

transitam pela localidade e, portanto, não pode ser remunerado mediante a incidência de taxa, 

mas há de ser custeado com o produto da arrecadação dos impostos em geral. Sua previsão 

como taxa em Lei Municipal anterior não foi recepcionada pela Constituição da República e 

ofende o CTN. (TJMG; AC 1.0000.00.264252-8/000; Abre Campo; Primeira Câmara Cível; Rel. 

Des. Geraldo Augusto de Almeida; Julg. 27/08/2002; DJMG 06/09/2002) 

 

703. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES COLETIVOS. CONSUMIDOR. Ministério Público. Legitimidade. 

O Ministério Público é legitimado para ação civil pública destinada à defesa dos direitos 

individuais homogêneos, consoante o que dispõe a combinação dos arts. 81, 82, inciso I, e 117 

da Lei nº 8.078/90, e art. 129, III, da Constituição Federal de 1988. Verificados os pressupostos 

ínsitos à concessão de liminar em ação civil pública, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in 



mora, de rigor o seu deferimento. (TJMG; AG 1.0000.00.234888-6/000; Guaxupé; Quarta 

Câmara Cível; Rel. Des. Célio César Paduani; Julg. 13/12/2001; DJMG 21/03/2002) 

Art. 118. Este código entrará em vigor dentro de cento e oitenta dias a contar de sua 

publicação. 

Julgados 

704. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. SFH. MÚTUO 

HABITACIONAL. ARTIGOS 333, I, DO CPC, 118 DO CDC, 23 DA LEI N. 8.004/90. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF ALEGAÇÃO DE DISSÍDIOS 

JURISPRUDENCIAIS. Necessidade de prequestionamento, também pela alínea "c" do permissivo 

constitucional - Óbice da Súmula n. 282/STF - Utilização da tabela price em não-ocorrência de 

anatocismo - Ausência de particularização dos dispositivos legais violados incidência, por 

analogia, da Súmula nº 284/STF - Anatocismo pela utilização da tabela price - Reconhecimento 

impossibilidade - Incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ entendimento consolidado - Segunda 

seção do STJ alegação de dissídio jurisprudencial - Ausência de similitude fática - Precedentes - 

Recurso improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.131.778; Proc. 2009/0060388-0; SP; Terceira Turma; Rel. 

Min. Massami Uyeda; Julg. 17/12/2009; DJE 03/02/2010) 

 

705. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO HABITACIONAL SFH. ARTS. 993 DO CC/1916, 

118 DO CDC E 2.044 DO CC/2002. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGALIDADE DO CRITÉRIO 

DE AMORTIZAÇÃO QUE PREVÊ A CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR ANTES DA AMORTIZAÇÃO 

DECORRENTE DA PRESTAÇÃO MENSAL. I - Os arts. 993 do CC/1916, 118 do CDC e 2.044 do 

CC/2002 não foram prequestionados. II - É legal o critério que prevê a incidência da correção 

monetária e dos juros sobre o saldo devedor antes da amortização decorrente do pagamento 

da prestação mensal do contrato; III - Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 

(STJ; REsp 1.060.767; Proc. 2008/0111315-5; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Massami Uyeda; 

Julg. 12/08/2008; DJE 03/09/2008) 

 

706. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE JULGAMENTO. CÓDIGO 

DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. 

INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. VOTO VENCIDO. 1 - A 

inversão do ônus da prova, que visa proteger a parte processual mais fraca na relação de 

consumo, é regra de julgamento, e não de procedimento. Desta forma, não pode ser aplicada 

senão após o oferecimento e a valoração da prova, quando da prolação da sentença, se e 

quando o julgador estiver em dúvida após analisar o conjunto probatório. É dispensável caso o 

magistrado forme sua convicção com as provas efetivamente produzidas no feito. 2 - Nos 

termos do art. 118 da Lei nº 8.078/1990, o CDC somente se aplica aos negócios jurídicos 

celebrados na sua vigência. 3 - Ademais, para que ocorra a inversão do ônus da prova, com 

base na legislação consumerista, é imprescindível que exista prova da existência de relação de 

consumo, o que não se verifica no presente caso, em que existem apenas alegações da parte 

autora, o que reforça a tese de que a inversão é regra de julgamento e não de procedimento. 

V.V.: Ao caso em tela deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, 

diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da recorrente em face da 

empresa seguradora, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. (TJMG; AI 

2.0000.00.512234-7/000; Belo Horizonte; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício 

Barros; Julg. 05/04/2006; DJMG 02/06/2006) 

 



a. Integra do Acórdão: (TJMG; AI 2.0000.00.512234-7/000; Belo Horizonte; Décima 

Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Barros; Julg. 05/04/2006; DJMG 02/06/2006. 

Inteiro Teor: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

REGRA DE JULGAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NEGÓCIO JURÍDICO 

CELEBRADO ANTES DE SUA VIGÊNCIA - INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

RELAÇÃO DE CONSUMO - VOTO VENCIDO. 1 - A inversão do ônus da prova, que visa 

proteger a parte processual mais fraca na relação de consumo, é regra de julgamento, 

e não de procedimento. Desta forma, não pode ser aplicada senão após o 

oferecimento e a valoração da prova, quando da prolação da sentença, se e quando o 

julgador estiver em dúvida após analisar o conjunto probatório. É dispensável caso o 

magistrado forme sua convicção com as provas efetivamente produzidas no feito. 2 - 

Nos termos do art. 118 da Lei nº 8.078/1990, o CDC somente se aplica aos negócios 

jurídicos celebrados na sua vigência. 3 - Ademais, para que ocorra a inversão do ônus 

da prova, com base na legislação consumerista, é imprescindível que exista prova da 

existência de relação de consumo, o que não se verifica no presente caso, em que 

existem apenas alegações da parte autora, o que reforça a tese de que a inversão é 

regra de julgamento e não de procedimento.V.v.: Ao caso em tela deve ser aplicado o 

Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, diante da verossimilhança das 

alegações e da hipossuficiência da recorrente em face da empresa seguradora, deve 

ser deferida a inversão do ônus da prova. AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 

2.0000.00.512234-7/000 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - AGRAVANTE(S): NADIR 

MARIA DA SILVA SANTOS - AGRAVADO(A)(S): UNIMED SEGURADORA S.A. - RELATOR: 

EXMO. SR. DES. MAURÍCIO BARROS. ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª 

CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da 

ata dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM NEGAR PROVIMENTO, VENCIDO O 

SEGUNDO VOGAL. Belo Horizonte, 05 de abril de 2006. DES. MAURÍCIO BARROS – 

Relator - SESSÃO DO DIA 15/02/2006 - 11ª CÂMARA CÍVEL – ADIADO. NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS - Assistiu ao julgamento pela agravada o Dr. Gustavo França. O SR. 

DES. MAURÍCIO BARROS: VOTO - Trata-se de agravo de instrumento interposto por 

NADIR MARIA DA SILVA SANTOS contra a r. decisão interlocutória trasladada à fl. 224, 

proferida nos autos da ação de indenização movida pela agravante contra UNIMED 

SEGURADORA S/A, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova postulada pela 

recorrente na petição inicial, ao fundamento de que ao contrato não se aplica o Código 

de Defesa do Consumidor. A agravante sustenta que o pedido de inversão do ônus da 

prova requerido é uma norma de caráter processual e não material, e sendo assim a 

sua aplicação é imediata, conforme entendimento pacífico do STJ, devendo, portanto, 

ser reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo que indeferiu tal pedido, ao 

fundamento de não ser aplicável a legislação consumerista aos contratos que foram 

celebrados anteriormente à sua vigência. Aduz que a inversão do ônus da prova tem a 

finalidade de estabelecer a igualdade da relação processual, revelando-se um 

instrumento da norma constitucional que garante a defesa do consumidor, devendo 

ser deferida pelo MM. Juiz a quo, quando presente a verossimilhança da alegação ou a 

hipossuficiência do autor, tanto econômica quanto técnica. Assevera, também, que a 

decisão que negou à autora a produção de provas, requeridas na petição de fl. 

217/222-TJ, imprescindíveis para a perfeita análise do caso, fere os princípios da ampla 

defesa e do contraditório, ressaltando que a agravada tinha a obrigação de possuir em 

seus cadastros ou banco de dados todas as informações de seus clientes, tais como 

contratos celebrados e pagamentos efetuados, ainda que fosse para justificar um 

possível inadimplemento. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, 

indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, por não estarem presentes os 



pressupostos de admissibilidade, conforme despacho de fl. 248. A agravada 

apresentou contraminuta à fl. 257/289. Conheço do recurso, presentes os pressupostos 

de admissibilidade. Como acentuado no relatório, a agravante interpôs o presente 

recurso contra a r. decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, ao 

fundamento de não ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos 

firmados anteriormente à vigência desse diploma legal. Inicialmente, devo registrar o 

meu entendimento de que o momento oportuno para a análise do ônus da prova é 

quando do julgamento da demanda, se e quando o julgador tiver dúvidas acerca do 

elenco probatório posto à disposição da formação do seu convencimento. É nesse 

momento que o julgador inverterá ou não o ônus probatório, uma vez que se trata de 

regra de julgamento. De fato, segundo CECÍLIA MATOS, Promotora de Justiça no 

Estado de São Paulo e Mestre em Direito Processual pela USP (Universidade Federal de 

São Paulo), a questão da valoração do ônus probatório é matéria de julgamento, e 

como tal, deve ser aplicada no caso de dúvida quanto ao elenco probatório. É o que se 

conclui da seguinte lição: "A regra de distribuição do ônus da prova é regra de juízo e a 

oportunidade de sua aplicação é o momento da sentença, após o magistrado analisar 

a qualidade da prova colhida, constatando se há falhas na atividade probatória das 

partes que conduzem à incerteza. (...) A fixação da sentença como momento para a 

análise da pertinência do emprego das regras do ônus da prova não conduz à ofensa 

ao princípio da ampla defesa do fornecedor, que, hipoteticamente, seria surpreendido 

com a inversão. De acordo com o art. 6º, inc. VIII do CDC, o fornecedor tem ciência de 

que, em tese, serão invertidas às regras do ônus da prova se o juiz considerar como 

verossímeis as alegações do consumidor ou se ele for hipossuficiente. Além disso, o 

fornecedor sabe que dispõe do material técnico sobre o produto e o consumidor é a 

parte vulnerável da relação de consumo e litigante eventual" ("Revista de Direito do 

Consumidor", nº 11, p. 167). (grifei). O mesmo entendimento tem JOSÉ GERALDO 

BRITO FILOMENO, um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor: 

"A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser 

determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador 

estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz 

alerte, na decisão saneadora quem uma vez em dúvida, se utilizará das regras de 

experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade 

probatória de acordo com o interesse e oferecer as provas que embasam seu direito. 

Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, 

com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor" ("Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor - comentado pelos autores do anteprojeto", editora Forense 

Universitária, 7ª edição, p. 129/130 -dissertação cedida pelo autor, p. 236/237). 

(grifei). O Professor ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS pensa igualmente, conforme se 

extrai do voto que proferiu quando integrante da 5ª Câmara Cível do extinto Tribunal 

de Alçada do Estado de Minas Gerais, na apelação nº 332.317-3, realizado em 24 de 

maio de 2001: "O que ocorre é que o Juiz, frente a um determinado fato, e observando 

as particularidades de cada um, verifica se as circunstâncias o aconselham a tomar 

essa ou aquela posição relacionada à prova. O Código do Consumidor não foi para isso, 

ele não veio para salvar ninguém, veio, sim, para estabelecer equilíbrio. ... Ninguém 

vem aos autos para que o outro não prove. Eu venho aos autos para provar aquilo que 

me compete". No mesmo sentido, o 1º Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo 

decidiu que: "Nesse contexto, há que ficar consignado que a inversão do ônus da prova 

prevista no art. 6º, VII, do CDC é uma faculdade concedida ao Juiz que irá utilizá-la no 

momento que entender oportuno, geralmente por ocasião da sentença. Essa 

providência deve ocorrer se e quando o julgador estiver em dúvida, ou seja, quando for 



proferir a sentença, que é o momento processual adequado para o exame e a 

valoração da prova. É uma regra de julgamento que deve ser aplicada na sentença ao 

proferir a decisão de mérito" (Agravo de Instrumento nº 912.726-8, 3ª Câmara, Relator 

Juiz Roque Mesquita). Daí poder-se afirmar que a inversão do ônus da prova não é 

automática, estabelecida sempre que se tratar de relação de consumo, mesmo porque 

ela é apenas uma exceção, e não a regra. Na realidade, a aplicação desse instituto fica 

a critério do juiz, quando presentes os requisitos estabelecidos pelo art. 6º, VIII, do 

CDC, e quando o conjunto probatório, por si só, não for suficiente para formar seu 

convencimento a respeito da matéria controversa. Assim, o julgador pode lançar mão 

da inversão do ônus da prova, com a finalidade de facilitação da defesa dos direitos do 

consumidor, quando for verossímil sua alegação, e quando for ele hipossuficiente, o 

que deve ser analisado segundo as regras ordinárias de experiência. Mas, ainda que a 

inversão do ônus da prova fosse regra de procedimento, não há como acolher o 

inconformismo da recorrente porque, no presente caso, não se pode aplicar o Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o falecido marido da agravante passou a 

integrar o quadro de associados da Montecooper em 1974, ou seja, muito antes da 

entrada em vigor da Lei nº 8.078/1990. Com efeito, seu art. 118 do supracitado texto 

legal é claro ao dispor que, verbis: "Este Código entrará em vigor dentro de cento e 

oitenta dias a contar de sua publicação". Ora, se a lei foi publicada 11/09/1990, é 

evidente que somente se aplica aos negócios jurídicos celebrados a partir de 

11/03/1991. Ademais, ainda que se aplicasse ao caso o Código de Defesa do 

Consumidor, releva anotar que somente após a instrução processual é que se poderá 

aferir se existe ou não relação de consumo no caso em julgamento, visto que até agora 

não existe prova alguma - nem mesmo indiciária - de existência de relação jurídica 

entre as partes, o que reforça o meu argumento de que a inversão constitui regra de 

julgamento de não de procedimento. Por fim, cabe salientar que o MM. Juiz indeferiu 

somente as provas requeridas pela agravante que guardam relação com a pleiteada 

inversão do ônus da prova, conforme despacho de fl. 224 e 224-verso, não assistindo, 

portanto, razão à recorrente, também quanto a esse aspecto. Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a r. decisão 

objurgada. Custas pela agravante, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 

1.060/1950. A SRª. DESª. SELMA MARQUES: VOTO: Ressalvando o meu entendimento 

de que a inversão do ônus da prova é regra de procedimento, acompanho o Relator na 

fundamentação de seu judicioso voto que deu justa solução à questão. NOTAS 

TAQUIGRÁFICAS. SESSÃO DO DIA 05/04/2006 A SRª. DESª. SELMA MARQUES: VOTO - 

O julgamento deste feito veio adiado da sessão anterior a pedido do Des. Segundo 

Vogal. Os Desembargadores Relator e Primeira Vogal negavam provimento. O SR. DES. 

FERNANDO CALDEIRA BRANT: VOTO: Em que pesem os fundamentos trazidos pelo 

eminente Relator em seu voto, dele discordo, conforme as razões que passo a expor. 

De acordo com o que já exposto pelo Relator, trata-se o agravo de instrumento de 

recurso interposto contra decisão interlocutória que se encontra à f. 224-TJ dos autos. 

O Magistrado a quo indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova postulado pela 

recorrente na exordial, argumentando que ao contrato firmado pela agravante e 

agravada não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. A recorrente fundamenta 

sua pretensão alegando, em suma, que a inversão do ônus da prova se baseia em 

norma de caráter processual e não material, motivo pelo qual deve ter aplicação 

imediata. Assim, defende ser cabível a reforma da decisão atacada, com a finalidade 

de estabelecer a igualdade da relação processual, garantida inclusive 

constitucionalmente. Sendo o recurso recebido apenas no efeito devolutivo, com o 

indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal diante da ausência dos 



pressupostos de admissibilidade (f. 248-TJ), a agravada apresentou contraminuta à f. 

257/289. Quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, o art. 6º da Lei nº 

8.078/90 dispõe em seu inciso VIII a respeito da facilitação da defesa do consumidor 

em seus direitos, com a previsão. Mas, o texto de lei é claro quando define que 

ocorrerá a referida inversão a favor do consumidor quando "a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências". Neste diapasão, não se procede à inversão do ônus da prova em 

todas as lides que envolvam relação de consumo, devendo ser analisado caso a caso e, 

apenas o Magistrado, conforme seu critério, determinará a inversão do ônus da prova. 

Ressalte-se que as provas são destinadas à formação do convencimento do Julgador e 

por isso só a ele cabe a avaliação da necessidade da inversão do ônus probatório. A 

doutrina manifesta-se a esse respeito, pelo que trago à lume ensinamento transcrito 

por José Geraldo Brito Filomeno, extraído da monografia de Cecília Matos, que leva o 

título "O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor" (p. 236 e 237): "A prova 

destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do 

conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias 

da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade 

absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de 

non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. [...] 

A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser 

determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador 

estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz 

alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de 

experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade 

probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. 

Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, 

com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor" ( Código Brasileiro 

de Defesa do Consumidor, Ada Pellegrini Grinover [et.al], 6 ed. rev. atual. e ampl., Rio 

de Janeiro: 1999, p. 129). Contudo, antes de examinar a verossimilhança das alegações 

da parte que pretende a inversão do ônus probatório, bem como sua hipossuficiência 

diante da parte contrária, necessário estabelecer se na lide em exame tem cabimento 

ou não a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Assim, analisando os 

autos no que concerne à relação jurídica, manifesto divergência quanto ao voto 

proferido pelo eminente Desembargador Relator. Mesmo verificando que o marido da 

agravante passou a integrar o quadro da Montecooper em 1974 e considerando que o 

Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 foi publicada em 1990 e entrou em 

vigor em 11/03/1991, tenho que se aplica à relação jurídica em tela o CDC. Necessário 

salientar que a inversão do ônus da prova tem caráter processual e não material, 

devendo ter incidência imediata, mesmo para os contratos de execução continuada 

celebrados antes da entrada em vigor do CDC. Ressalte-se que apenas os efeitos 

pretéritos ocorridos quando então vigente a lei anterior é que não serão alcançados 

pela lei nova. Nesse sentido vem a doutrina: "Os negócios jurídicos celebrados a partir 

de 11 de março de 1991, inclusive, estarão sob o regime jurídico do CDC. Considera-se 

celebrado o negócio jurídico quando realizados todos os elementos essenciais para sua 

configuração, vale dizer, o concurso de vontades com a oferta de uma das partes e a 

aceitação pela outra, aceitação essa levada ao conhecimento do ofertante. A 

formação do contrato se dá, portanto, quando os efeitos úteis visados pelos 

contratantes se possam considerar assegurados. Para a teoria alemã das relações 

contratuais fáticas (faktsche Vertragsverhältnisse), o momento da conclusão do 

contrato não é somente aquele em que se verifica o concurso formal e declarado das 



vontades dos contratantes, podendo derivar do princípio da boa-fé pela ocorrência de 

fatos reais, vedado às partes venire contra factum proprium. O art. 127 do Código 

Comercial brasileiro adotou a teoria da expedição quanto à formação do contrato por 

correspondência. No sistema do Código Civil é clara a opção por esta teoria, como se 

pode verificar de seu art. 1.086. Mas, se o contrato for de execução continuada ou 

diferida, convém fazer alguns esclarecimentos. Os dispositivos legais do Código se 

aplicam a esses contratos de execução continuada ou diferida, celebrados antes da 

entrada em vigor do CDC. Somente os efeitos pretéritos, verificados com base na lei 

então vigente, não são alcançados pela lei nova. A jurisprudência é discrepante quanto 

a este ponto. Há decisões entendendo como nós, que o CDC se aplica aos contratos 

celebrados anteriormente à entrada em vigor da lei, por prevalecerem as normas de 

ordem pública e social (CDC, art. 1º) sobre o direito adquirido, enquanto outras 

decisões em sentido contrário, aplicando o CDC somente aos contratos celebrados 

depois de 11.3.91" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 

autores do anteprojeto, Ada Pellegrini Grinover [et al], 6 ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2000, p. 912). Diante do exposto, tenho que, ao caso em tela deve ser 

aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, diante da 

verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da recorrente em face da empresa 

seguradora, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Firme em tais 

considerações, divergindo do eminente Desembargador Relator, DOU PROVIMENTO ao 

agravo de instrumento interposto, procedendo à reforma da decisão atacada com o 

deferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Custas, pela agravada. SÚMULA 

: NEGAR PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2.0000.00.512234-7/000 

 

707. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO 

FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO CÔMPUTO DAS AMORTIZAÇÕES. TABELA 

PRICE. SUBSTITUIÇÃO PELO SAC. PEDIDOS INEXISTENTES. OFENSA AOS ART. 5º, LV, DA CF E 

ARTS. 128, 264, PAR. ÚNICO E 460 DO CPC. DESCARACTERIZAÇÃO. CONTRATO ANTERIOR À 

VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA 

DESTAS DISPOSIÇÕES. OFENSA AO ART. 5º, XXXVI DA CF, ART. 188 DO CDC E ART. 6º DA LICC. 

DESCARACTERIZAÇÃO. TR. SUBSTITUIÇÃO. IPC-R, A PARTIR DE 30.06.94 E INPC A PARTIR DE 

30.06.95. CORREÇÃO DO DÉBITO PRECEDENDO A AMORTIZAÇÃO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INADMISSIBILIDADE.01.. O objeto da ação em análise visa o 

cumprimento da obrigação de fazer e de não fazer e, ainda que na sentença tenham sido 

decididas questões inexistentes no pedido de forma expressa, não há ofensa às disposições do 

art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e os arts. 128, 264, parágrafo único e 460, do Código 

de Processo Civil, porquanto há previsão legal autorizadora neste sentido. Inteligência dos art. 

461, do Código de Processo Civil, c/c o art. 84, do Código de Defesa do Consumidor. 02.. O 

contrato firmado em fevereiro de 1.989 se sujeita, quanto aos efeitos, às disposições do Código 

de Defesa do Consumidor, por se tratarem de normas de ordem pública, sem ofender o art. 5º, 

inciso XXXVI, da Constituição Federal e os arts. 118, do Código de Defesa do Consumidor e 6º, 

da Lei de Introdução ao Código Civil, eis que preserva o ato jurídico perfeito. 03.. A TR, por 

representar a remuneração mensal média líquida dos depósitos a prazo fixo captados pelos 

bancos comerciais, não serve para recompor o custo da moeda, devendo ser substituída pelo 

INPC. 04.. A correção do débito não pode preceder a amortização da parcela, cuja cláusula pode 

e deve, de ofício, ser anulada, eis que refoge do princípio da função social do contrato, pelo 

desequilíbrio evidente em desfavor do mutuário, na medida em que representa amortização 

negativa e, por vias oblíquas, capitalização de juros vedada pelo ordenamento jurídico. 

Inteligência do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 05.. A Tabela Price, como 



implica na capitalização de juros, no caso, deve esse sistema ser substituído pelo SAC. Sistema 

de Amortização Constante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TAPR; AC 0212085-8; Ac. 

19220; Curitiba; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Toshiharu Yokomizo; Julg. 03/03/2004) 

Art. 119. Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 11 de setembro de 1990; 169° da Independência e 102° da República. 
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